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Acest Document a fost elaborat de către ANIAP în parteneriat cu Freedom House România şi e-Gateway 
România  şi este oferit tuturor celor implicaţi în realizarea site-urilor web din administraţia publică în scopul 
de a-i ajuta să respecte legislaţia în vigoare cu privire la conţinutul acestora.  
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1. CONTROLUL DOCUMENTULUI 

1.1 Modificări viitoare 

Actualizări permanente în baza modificării legislaţiei în vigoare 

1.2 Bibliografie 

Legislaţia oficială a României 

Transparenţa decizională în administraţia publică – ghid pentru cetăţeni şi administraţie – 
Asociaţia Română pentru Transparenţă 

Transparenţa bugetului local prin implicarea cetăţenilor – ghid pentru funcţionarii publici şi 
societatea civilă – USAID-GRASP 

Ghidul cetăţeanului – accesul liber la informaţiile de interes public – Ministerul 
Informaţiilor Publice 

Ghid practic pentru accesul la informaţiile de interes public – APADOR-CH şi Agenţia de 
Monitorizare a Presei 

Guvernare transparentă şi participativă – practici curente şi recomandări în vederea 
accesului la informaţii şi a participării la luarea deciziilor în administraţia publică locală – 
Institutul pentru Politici Publice 

Manuale de participare cetăţenească – FPDL 

Ghid anticorupţie – monitorizarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor – Centrul 
de Resurse Juridice – V.Stan şi R.Nicolae 

Raport – Democraţie prin transparenţă decizională – Asociaţia CASEBO 

Manualul transparentei in administratia publica-Agentia Strategii Guvernamentale 

http://www.transparency.org.ro/ 

http://www.publicinfo.ro/- Agenţia de Strategii Guvernamentale 

http://www.accesinfo.ro/ - Centrele de resurse pentru liberul acces la informaţiile de interes 
public 

http://www.freedominfo.org/ifti.htm 

http://www.ipp.ro/ - Institutul de Politici Publice 

http://www.fpdl.ro/int_reg_training_manuals.html#07 – Fundaţia Partneri pentru dezvoltare 
locală 

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legi_guvernamant.php - Asociaţia 
ProDemocraţia - Clubul Timişoara 

http://www.ecomunicare.ro/ - Centrul Euroregional pentru Democratie – Timişoara 

http://www.crj.ro/publicatii.php/  - Centrul de Resurse Juridice 

http://casebo.ro/ - Asociaţia CASEBO Botoşani 

http://www.transparentapublica.ro/ - Agentia Strategii Guvernamentale 

Materialele şi link-urile respective s-au obţinut după o căutare simplă pe Google – 
Transparenta decizionala – şi consultarea a peste 200 pagini (articole) ca rezultate ale 
căutării 
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1.3 Abrevieri 

ANIAP – Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică 

TIC – Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii 

HOT – Hotărâre de Guvern 

OG – Ordonanţă  

OUG – Ordonanţă de Urgenţă 

INS – Instrucţiuni 

REG - Regulament 
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2. INTRODUCERE 

2.1 Necesitate  

Într-o societate în care calculatorul şi Internet-ul joacă un rol vital, informatizarea este 
crucială pentru modernizarea administraţiei publice. Pe de altă parte, transparenţa 
decizională şi a actului administrativ previne risipirea banului public, corupţia, şi mai ales 
lipsa încrederii în sistemul democrat. 

Fundaţia Freedom House cu sprijinul Agenţiei de Strategii Guvernamentale (ASG) şi în 
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP) şi 
Asociatia eRomania Gateway au  derulat programul „Legislaţie şi Transparenţă Electronică 
(e-FOIA)”. Prin acest program se urmăreşte  creşterea accesului la informaţia publică astfel 
încât  cetăţenii să ştie mai multe despre modul în care este administrat şi cheltuit banul 
public.  

 

2.2 Structură şi obiective 

Documentul este structurat în 2 capitole , după cum urmează : 

 Conţinut site web al administraţiei publice - Informaţii publice obligatorii. Capitolul 
conţine o sinteză de informaţii cu aplicabilitate generală , respectiv şi pentru 
administraţia publică centrală cât şi cea locală cât şi o sinteză legislativă de 
informaţii publice cu afişare pe site-ul web , cu aplicabilitate restrânsă , respectiv o 
instituţie din administraţia publică 

 Recomandări  – această secţiune conţine recomandări de îmbunătăţire a site-urilor 
web din administraţia publică , suplimentar de conţinutul prevederilor legislative şi o 
descriere a criteriilor de evaluare a unui site web din punct de vedere al concursului 
„Comunitatea Virtuală” 

2.3 Grup ţintă 

Acest Document se adresează personalului din cadrul administraţiei publice cu atribuţii în 
domeniul relaţiilor publice sau al comunicării cu cetăţenii cât şi personalului de specialitate 
cu atribuţii în realizarea site-urile web din administraţia publică cât şi persoanelor interesate 
de accesul la informaţiile publice – mass-media,societatea civilă , cetăţeni , agenţi 
economici , etc  
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3. COMPENDIU LEGISLATIV 

3.1 Introducere 

Prezentul document NU ESTE este un ghid de transparenţă decizională sau un manual de 
realizare a dezbaterilor publice , pe aceste teme existând publicaţii numeroase şi detaliate . 

Prezentul document este o sinteză de prevederi legislative pe care o autoritate publică sau o 
instituţie din administraţia publică trebuie să le aplice în vederea asigurării procesului de 
transparenţă decizională şi prin intermediul propriului site web. 

Deoarece am dorit să creăm un document complet cu privire la obligativitatea expresă 
menţionată prin acte normative de publicare a informaţii pe pagina web am realizat căutări 
pe baze de date legislative după cuvintele : Publicare, Internet, web, pagina web, web-site, 
site, www 

Rezultatele căutărilor au condus la un număr de peste 200 de acte normative , acte normative 
pe care le-am analizat din punct de vedere al stării acestora (în vigoare , abrogate , 
amendate) , al emitentului , conţinutului şi responsabilităţii . (anexa 1 a acestui document 
sunt prezentate documentele analizate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Informaţii publice obligatorii 

3.2.1 Informaţii publice obligatorii cu aplicabilitate generală 

În cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate informaţiile publice obligatorii – din oficiu – pe 
care administraţia publică , indiferent de nivelul său de organizare trebuie să le publice pe 
site-ul web. 

În acest sens a rezultat din analiza actelor normative o sinteză de 12 acte : 

 

Tip act Nr. 
Act Data Titlu 

LEGE 115 16/10/96 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a 
unor persoane cu functii de conducere si de control si a 
functionarilor publici , cu modificarile si completarile aduse de 
LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; ORDONANTA DE URGENTA 
nr. 24 din 21 aprilie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 3 
martie 2005. 

NUMAR ACTE

15
10

27

63

35

9

47

0
10
20
30
40
50
60
70

NUMAR ACTE

NUMAR ACTE 15 10 27 63 35 9 47

ALTI 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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LEGE 544 12/10/01 privind liberul acces la informatiile de interes public 
HOTARARE 123 07/02/02 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
ORDONANTA 20 24/01/02 privind achizitiile publice prin licitatii electronice , cu 

modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 468 din 9 iulie 
2002; ORDONANTA nr. 23 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 
246 din 10 iunie 2003; ORDONANTA nr. 73 din 28 august 
2003; LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 

ORDONANTA 24 30/01/02 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si 
taxelor locale cu modificarile si completarile aduse de LEGEA 
nr. 291 din 15 mai 2002. 

HOTARARE 182 28/02/02 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a 
aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind 
achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care 
urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie 
electronica , cu modificarile si completarile aduse de: 
HOTARAREA nr. 478 din 16 mai 2002; HOTARAREA nr. 608 
din 13 iunie 2002; HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002; 
HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002; HOTARAREA 
nr. 1.285 din 13 noiembrie 2002; HOTARAREA nr. 36 din 16 
ianuarie 2003; HOTARAREa nr. 493 din 18 aprilie 2003; 
HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003; HOTARAREA nr. 
1.559 din 18 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 612 din 23 
iunie 2005 

LEGE 52 21/01/03 privind transparenta decizionala in administratia publica 
ORDONANTA 19 30/01/03 privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare 

a datelor statistice , cu modificarile si completarile aduse de 
LEGEA nr. 202 din 16 mai 2003 

LEGE 161 19/04/03 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in 
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul 
de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei  

HOTARARE 1085 11/09/03 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind 
unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, 
prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea 
Sistemului Electronic National , cu modificarile si completarile 
aduse de HOTARAREA nr.538 din 7 aprilie 2004 

ORDONANTA 40 12/05/05 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice  

LEGE 130 17/05/05 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a 
functiilor publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor 
publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin 
negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana 

 

Lista Informaţii obligatorii . În anexa 2 se poate consulta inclusiv conţinutul actului 
normativ 
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INFORMATIE  DE INTERES PUBLIC OBLIGATORIE Tip 
act 

Nr. 
Act Data Art. 

DECLARATIE DE AVERE DEMNITARI,ALESI INCEPUT MANDAT 
DECLARATIE DE AVERE DEMNITARI,ALESI SFARSIT MANDAT 
DECLARATIE DE AVERE ACTUALIZATA 

LEGE 115 16/10/96 4 

DECLARATIE DE AVERE FUNCTIONARI - ACTUALIZATA DIN 4 IN 4 ANI LEGE 115 16/10/96 6 
DECLARATII DE AVERE CANDIDATI ALEGERI PARLAMENTARE 
DECLARATII DE AVERE CANDIDATI ALEGERI LOCALE 
* se adreseaza doar consiliilor judetene 

LEGE 115 16/10/96 6.1. 

REGULAMENT ORGANIZARE INSTITUTIE LEGE 544 12/10/01 5 
ORGANIGRAMA 
ROF APARAT PROPRIU 
PROGRAM FUNCTIONARE 
PROGRAM AUDIENTE 

LEGE 544 12/10/01 5 

NUME SI PRENUME CONDUCEREA INSTITUTIEI 
NUME SI PRENUME PERSOANA RESPONSABILA INF.PUBLICE 

LEGE 544 12/10/01 5 

DENUMIRE INSTITUTIE 
ADRESA INSTITUTIE 
NUMERE TELEFON , FAX 
ADRESA DE E-MAIL 
ADRESA WEB-SITE 

LEGE 544 12/10/01 5 

SURSE FINANCIARE 
BUGET 
BILANT CONTABIL 

LEGE 544 12/10/01 5 

PROGRAME SI STRATEGII PROPRII LEGE 544 12/10/01 5 
OPIS DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC LEGE 544 12/10/01 5 
OPIS CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE / GESTIONATE LEGE 544 12/10/01 5 
PROCEDURA DE CONTESTARE DECIZIE LEGE 544 12/10/01 5 
BULETIN INFORMATIV ANNUAL * LEGE 544 12/10/01 5 
RAPORT ACTIVITATE ANUAL * LEGE 544 12/10/01 5 
INFORMATII DE INTERES PUBLIC DIN OFICIU-in limba minoritatii 
majoritare 

HOT 123 07/02/02 12 

FORMULAR CERERE INFORMATIE INTERES PUBLIC 
FORMULAR RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 
Publicare adresa de e-mail unde se pot transmite formulare  

HOT 123 07/02/02 15 

Cerere privind informatiile de interes public - si prin e-mail  HOT 123 07/02/02 20 
RAPORT ANUAL INFORMATII DE INTERES PUBLIC HOT 123 07/02/02 27 
PROIECTE ACTE NORMATIVE LEGE 52 21/01/03 6 
ANUNT PROIECT ACT NORMATIV 
NOTA DE FUNDAMENTARE 
EXPUNERE DE MOTIVE 
REFERAT DE APROBARE 
TEXTUL COMPLET AL PROIECTULUI  
TERMEN LIMITA + MODALITATEA DE SUGESTII 

LEGE 52 21/01/03 6 

ANUNT SEDINTA PUBLICA - data , ora , loc , ordinea de zi 
ORDINEA DE ZI a SEDINTEI PUBLICE 

LEGE 52 21/01/03 7 

MINUTA SEDINTEI PUBLICE + voturi LEGE 52 21/01/03 10 

RAPORT ANUAL TRANSPARENTA LEGE 52 21/01/03 12 
LISTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CU OBLIGATII 
RESTANTE 

LEGE 161 19/04/03 1 

LISTA PERSOANE CARE NU DEPUN DECLARATIA DE INTERESE LEGE 161 19/04/03 113 
Site propriu - pagina internet -data actualizarii HOT 538 07/04/04 1 
ANUNT ACHIZITIE PUBLICA OG 40 12/05/05 19 
CONCURS POSTURI VACANTE LEGE 130 17/05/05 3 
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* - cele două documente , respectiv „Buletinul Informativ Anual” şi „Raportul de activitate 
anual” nu au o prevedere expresă de publicare pe site-ul web al instituţiei , dar considerăm 
oportun să se realizeze această publicare ca fiind utilă pentru vizitatorii electronici cât şi în 
sensul diminuării costurilor de copiere – tipărire în condiţiile cererii de informaţii publice pe 
această temă 

De asemenea foarte importante sunt serviciile publice electronice pe care administraţia 
publică trebuie să le ofere prin intermediul site-ului web sau pe care trebuie să le utilizeze în 
procesul administrativ : 

SERVICII ELECTRONICE OBLIGATORII 
Tip act Nr. 

Act Data Art. 

Site propriu - pagina internet - criterii LEGE 161 19/04/03 30 

INREGISTRARE SISTEM ELECTRONIC NATIONAL - www.e-guvernare.ro HOT 1085 11/09/03 2 
FORMULARE ON LINE HOT 1085 11/09/03 3 
ACHIZITII ELECTRONICE - www.e-licitatie.ro OG 20 28/02/02 5 
INFORMARE / PLATA ELECTRONICA IMPOZITE SI TAXE LOCALE OG 24 30/01/02 1 
INREGISTRARE e-statistica - www.e-statistica.ro OG 19 30/01/03 4 

 

 

3.2.2 Informaţii publice obligatorii cu aplicabilitate unor instituţii  

Datorită volumului mare al acestor , această sinteză se găseşte în Anexa 3 a acestui 
document . 

 

3.3 Concluzii 

Din analiza actelor normative se constată obligativitatea administraţiei publice de a utiliza 
mijloace moderne folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), respectiv site-ul 
web şi serviciile electronice, pentru creşterea transparenţei decizionale şi oferirea 
informaţiilor de interes public . 
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4. RECOMANDĂRI 

4.1 Recomandări generale  

 În urma analizei actelor normative cu privire la publicarea de informaţii pe site-ul web al 
unei autorităţi sau instituţii publice am constatat că fiecare emitent a înţeles această 
expresie în mod diferit astfel încât această obligativitate are multiple forme , cum ar fi : 
publicare pe pagina Internet , afişare pe site-ul propriu , publicare pe pagina web , afişare 
prin mijloace electronice , etc. În acest sens considerăm că se impune o armonizare a 
terminologiei utilizate prin introducerea uneia unice –site web - astfel încât orice căutare , 
sinteze sau indexare în bazele de date legislative să fie facilă şi completă .  

 Deoarece anunţurile de proiecte de acte normative sunt multiple , publicate pe site-urile 
web a numeroase autorităţi şi instituţii publice , considerăm că se impune introducerea 
unei unificări a accesului la acestea de tipul „single-entry-point” sau „ghişeu unic” , de 
tipul www.e-guvernare.ro astfel încât orice persoană sau entitate interesată de anumite 
proiecte de acte normative să le regăseasă rapid , fără a mai fi nevoită să acceseze zeci de 
site-uri web. 

 Orice autoritate sau instituţie publică,în scopul creşterii transparenţei decizionale şi a 
participării cetăţenilor la adoptarea deciziilor , poate să utilizeze şi alte servicii – 
instrumente de tip www , de genul :  

o Publicarea şi de ale informaţii de interes public, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare , în special cele care se publică şi în Monitorul Oficial  

o Forum – de consultare – dezbatere cetăţeanească pe diverse subiecte de interes 
o Sondaj de opinie  
o Analize de trafic a site-ului web şi a metodelor de feed-back , în vederea 

determinării gradului de interes a vizitatorilor pe site-ul web 
o News-letter – cu informaţii , ştiri , anunţuri  
o Mailing-List – pentru anunţuri conferinţe de presă – pentru presa acreditată 
o News-room – care pot conţine înregistrări audio / video ale şedinţelor publice , 

arhive foto , astfel încât posturile de radio , TV , să-şi poată culegerea de 
informaţii direct de pe site-ul web 

 Agenţia de Strategii Guvernamentale este instituţia abilitată să monitorizeze , prin 
centralizare a rapoartelor anuale , Legea 544/2001 şi Legea 52/2003 . Rapoartele 
respective sunt statistici care permit analiza modului de transparenţă decizională şi a 
accesului la informaţiile de interes public. Deoarece nu s-a realizat nici o monitorizare a 
modului în care autorităţile şi instituţiile publice respectă prevederile legale cu privire la 
publicare de informaţii publice pe site-ul web , propunem o monitorizare în conformitate 
cu Anexa 2 la acest material – pe un grup ţintă : consilii judeţene , primării reşedinţă de 
judeţ , prefecturi , ministere – pe o peridoada de 2 luni .  

 Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor cetăţenilor , societăţii civile , mass-mediei cu 
privire la informaţiile de interes public recomandăm elaborarea unui „studiu de piaţă”/ 
cerctare care să răspundă la întrebările de genul – Ce vor cetăţenii (cererea) şi Ce oferă 
autoritatea sau instituţia publică (oferta) – prin intermediul site-urilor web . Studiul 
trebuie să conducă la o modelare a „ofertei site-ului web” de aşa manieră încât să 
răspundă la nevoia de informare existentă şi nu neapărat din oficiu. 

 Deoarece atât cetăţenii cât şi societatea civilă nu cunosc în totalitate ce informaţii şi 
servicii este obligată o autoritate sau instituţie publică să publice-furnizeze pe site-ul web 
recomandăm derularea unei campanii informative în acest sens . De asemenea campania 
ar fi eficientă şi pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru a putea respecta şi aplica 
prevederile legale în domeniu 

 Pentru a eficientiza interfaţa site-ului web al unei autorităţi sau instituţii publice 
recomandăm crearea unor „template-uri” standard de conţinut şi în contextul informaţiilor 
de interes public , cu identitate corporativă (minim sigla) şi respectarea legislaţiei în 
vigoare. 
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 Deoarece multe cereri de informaţii de interes public care se adresează autorităţilor şi 
instituţiilor publice se referă la cele din oficiu , care se pot obţine prin consultarea site-
urilor web , recomandăm derularea unor programe CAR (Computer Asssisted Research) 
pentru societatea civilă , mass-media cu scopul de a familiariza aceste grupuri ţintă cu 
documentare prin intermediul Internetului şi modul de obţine aceste informaţii de pe site-
urile web ale autorităţilor şi instituţiilor publice.  

 Deoarece în marea majoritate a situaţiilor de publicare-actualizare informaţii de interes 
public pe site-ul web al unei autorităţi sau instituţii publice răspunde prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare departamentul de specialitate în informatică , recomandăm 
modificarea acestui regulament în sensul instituirii obligativităţii persoanelor desemnate 
cu activitatea de comunicare , transparenţă , etc să furnizeze aceste informaţii 
departamentelor de specialitate în informatică . 

 

4.2 Criterii de evaluare concurs „COMUNITATEA VIRTUALĂ” 

În scopul de a prezenta cazuri de succes din punct de vedere al site-ului web al unei 
administraţii publice , ne-am orientat spre concursul organizat în acest sens de ANIAP 
pentru administraţia publică locală . 

Concursul este organizat pe 4 secţiuni : 

- consilii judeţene 

- municipii 

- oraşe 

- comune 

Criteriile de evaluare se bazează pe cele ale concursului internaţional EUROPEAN 
GOLDEN CREST organizat anual cu sprijinul Comunităţii Europene şi pot constitui o 
primă etapă de evaluare proprie al conţinutului site-ului web. 

Data evaluarii / vizitării site-ului 
Criteriu Maxim 

A. Continut si Relevanta topicurilor 10 
1. Informatii legate de identificarea institutiei 1 
adresa 0,2 
contact electronic (adresa de e-mail oficiala) 0,1 
stema României 0,05 
stema autorităţii locale 0,05 
harta localităţii   0,2 
harta cu amplasamentul institutiei si a sediilor sale 0,2 
alte informatii relevante (specificati) 0,1 
numar vizitatori (electronic) 0,1 
2. Informatii legate de activitatea institutiei 2 
componenta conducerii executive 0,1 
componenta consiliului  0,1 
contactare electronica conducerea institutiei 0,1 
contactare electronica salariati 0,1 
program de lucru cu publicul 0,2 
program de audiente 0,2 
organizare (organigrama , lista salariatilor , ROF ) 0,5 
acte necesare in vederea obtinerii diverse autorizatii , permise 0,5 
alte informatii relevante (specificati) 0,2 
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3. Servicii electronice oferite 3 
consultare on-line taxe si impozite 0,4 
plata on-line taxe si impozite 0,5 
registratura electronica 0,5 
completare de formulare on-line 0,5 
formular de preluare opinii cetateni on-line 0,4 
forum de opinii publice 0,4 
instructiuni on-line de completare formulare 0,2 
alte informatii relevante (specificati) 0,1 
4. Informatii publice de interes local,asigurarea transparentei 2 
declaratii de avere  0,2 
proiecte de hotarari ale consiliului  0,2 
hotarari de consiliu 0,2 
registre de stare civila (anunturi de nasteri , casatorii , decese) 0,2 
bugetul anului in curs 0,5 
executia bugetara a anului in curs 0,5 
anunturi de licitatii publice 0,1 
alte informatii relevante (specificati) 0,1 
5. Alte informatii utile 1 
descrierea localitatii (economic , istoric , geografic , social ) 0,2 
oportunitati de afaceri 0,2 
hoteluri, muzee, locuri de interes turistic 0,2 
diverse numere de telefon 0,1 
evenimente ce au avut loc sau vor avea loc in localitate 0,1 
agenda culturala 0,1 
alte informatii relevante (specificati) 0,1 
6. Periodicitatea update-urilor 1 
zilnic 0,4 
saptamanal 0,3 
lunar 0,2 
ocazional 0 
exista afisata ultima data de actualizare site (Da=0.1,Nu=0) 0,1 

B. Accesul la informatii si Design-ul grafic 5 
1. Paginile se incarca intr-un timp : 0,6 
mai putin de 3 minute 0,3 
3 minute - 5 minute 0,2 
peste 5 minute 0,1 
2.Organizare-regasire informatii , navigare 0,8 
meniuri facile 0,2 
legaturi catre alte pagini vizibile , facile 0,2 
navigare cu mouse 0,1 
navigare fara mouse 0,1 
browser in mod text 0,1 
harta site-ul 0,1 
3. Versiuni lingvistice 0,3 
folosirea diacriticelor limbii române 0,1 
versiuni în limbile minorităţilor din localitate 0,1 
versiuni în limbi de circulaţie internaţională 0,1 
4. Motor de cautare 0,3 
pe site 0,2 
pe web in general 0,1 
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5. Compatibilitate cu mai multe browsere 0,2 
6. Grafica 1 
7.Accesibilitate 0,5 
Citirea ecranului cu un screen reader 0,1 
Citirea cu dispozitiv Braille 0,1 
Utilizarea ALT-urilor 0,1 
Fiecare fereastra are nume propriu (Da = 0.1 , Nu=0 ) 0,1 
Ecranul cu imagini are alternativa numai cu text (Da=0.1,Nu=0) 0,1 
8.Securitatea sistemului 1,3 
acces securizat la informatii legate de identitatea persoanei 0,5 
semnare electronica a documentelor 0,8 
TOTAL GENERAL 15 

 

De asemenea , pentru o imagine completa a cazurilor de succes vă recomandăm vizitarea 
site-urilor web ale căştigătorilor , respectiv : 

CASTIGATORII CONCURSULUI COMUNITATEA VIRTUALA  
EDITIA 2005   
COMUNITATEA VIRTUALA Primaria Municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro 
Consilii judetene     
I Consiliul Judetean Bihor www.cjbihor.ro 
II Consiliul Judetean Prahova www.cjph.ro 
III Consiliul Judetean Hunedoara www.cjhunedoara.ro 
Municipii     
I Primaria Municipiului Oradea www.oradea.ro 
II Primaria Municipiului Timisoara www.primariatm.ro 
III Primaria Municipiului Medias www.primariamedias.ro 
Orase     
I Primaria Orasului Aninoasa www.aninoasa.ro 
II Primaria Orasului Pucioasa www.pucioasa.home.ro 
III Primaria Orasului Horezu www.horezuonline.ro 
Comune     
I Primaria Comunei Aninoasa www.primariaaninoasa.ro 
II Primaria Comunei Cumpana www.primaria-cumpana.ro 
III Primaria Comunei Bezdead www.bezdead.ro 
   
EDITIA 2004   
COMUNITATEA VIRTUALA Primaria Municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro 
Consilii judetene     
I Consiliul Judetean Bihor www.cjbihor.ro 
II Consiliul Judetean Harghita www.cchr.ro 
III Consiliul Judetean Salaj www.cjsj.ro 
Municipii     
I Primaria Municipiului Timisoara www.primariatm.ro 
II Primaria Municipiului Sibiu www.sibiu.ro 
III Primaria Municipiului Ploiesti www.ploiesti.ro 
Orase     
I Primaria Orasului Otopeni www.otopeniro.ro 
II Primaria Orasului Aninoasa www.aninoasa.ro 
III Primaria Orasului Cavnic www.cavnic.ro 
   
EDITIA 2003   
COMUNITATEA VIRTUALA Primaria Municipiului Timisoara www.primariatm.ro 
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Consilii judetene     

I Consiliul Judetean Teleorman www.cictelnet.ro 
II Consiliul Judetean Salaj www.cjsj.ro 
III Consiliul Judetean Prahova www.cjph.ro 
Municipii     
I Primaria Municipiului Sibiu www.sibiu.ro 
II Primaria Generala a Capitalei www.bucuresti-primaria.ro 
III Primaria Municipiului Ploiesti www.ploiesti.ro 
Orase     
I Primaria Orasului Cisnadie www.cisnadie.ro 
II Primaria Orasului Topoloveni www.topoloveni.ro 
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5. ANEXE 
 

ANEXA 1 – Lista actelor normative analizate 

ANEXA 2 – Informatii de interes public obligatorii cu aplicabilitate generală 

ANEXA 3 – Informatii de interes public obligatorii cu aplicabilitate unor instituţii 
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5.1  Lista actelor normative analizate 

Cautare dupa cuvinte PUBLICARE PE SITE , INTERNET , WEB 
     
AN NR TIP NR DATA 

2005     
 1 ORD 4380 20/11/2005 
 2 ORD 5466 15/11/2005 
 3 ORD 1639 2/11/2005 
 4 ORD 1044 27/10/2005 
 5 ORD 62 27/10/2005 
 6 ORD 1037 25/10/2005 
 7 HOT 34 25/10/2005 
 8 HOT 28 24/10/2005 
 9 HOT 1258 18/10/2005 
 10 HOT 1257 18/10/2005 
 11 HOT 326 24/8/2005 
 12 HOT 320 24/8/2005 
 13 LEGE 21 16/8/2005 
 14 HOT 875 28/7/2005 
 15 LEGE 247 19/7/2005 
 16 ORD 764 15/7/2005 
 17 HOT 772 14/7/2005 
 18 OUG 110 14/7/2005 
 19 ORDONANTA 39 14/7/2005 
 20 HOT 669 12/7/2005 
 21 ORD 3116 29/6/2005 
 22 ORD 917 28/6/2005 
 23 REG 12 27/6/2005 
 24 HOT 567 15/6/2005 
 25 HOT 543 9/6/2005 
 26 HOT 523 9/6/2005 
 27 OUG 50 9/6/2005 
 28 ORD 208 27/5/2005 
 29 ORD 207 27/5/2005 
 30 LEGE 130 17/5/2005 
 31 ORDONANTA 40 12/5/2005 
 32 INSTR 6 26/4/2005 
 33 ORD 68 15/4/2005 
 34 INSTR 15 15/4/2005 
 35 HOT 232 30/3/2005 
 36 HOT 231 30/3/2005 
 37 ORD 249 26/3/2005 
 38 DECIZIE 3 25/3/2005 
 39 HOT  91 16/3/2005 
 40 ORD 3502 3/3/2005 
 41 ORD 130 28/2/2005 
 42 ORD 116/153/358 17/2/2005 
 43 ORD 59 11/2/2005 

 44 REGULAMENT  0.0.2005 
 45 REGULAMENT  0.0.2005 
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 46 REGULAMENT  0.0.2005 
 47 REGULAMENT  0.0.2005 
2004     
 1 REGULAMENT 12 23/12/2004 
 2 ORD 40 22/12/2004 
 3 ORD 880 20/12/2004 
 4 LEGE 506 17/11/2004 
 5 ORD 26 28/10/2004 
 6 HOT 1362 26/8/2004 
 7 ORD 225 21/4/2004 
 8 HOT 500 7/4/2004 
 9 HOT 538 7/4/2004 
2003    
 1 OTA 92 24/12/2003 
 2 LEGE 486 18/11/2003 
 3 HOT 1085 11/9/2003 
 4 HOT 542 17/5/2003 
 5 LEGE 202 16/5/2003 
 6 LEGE 161 19/4/2003 
 7 OTUU 6 20/2/2003 
 8 PRC   19/2/2003 
 9 ORD 35 19/2/2003 
 10 PRC   19/2/2003 
 11 ORD 2 7/2/2003 
 12 NOR   6/2/2003 
 13 HOT 137 6/2/2003 
 14 ORD 181 6/2/2003 
 15 OTA 39 30/1/2003 
 16 OTA 19 30/1/2003 
 17 OTA 12 30/1/2003 
 18 REG   27/1/2003 
 19 ORD 47 27/1/2003 
 20 ORD 46 27/1/2003 
 21 ORD 45 27/1/2003 
 22 ORD 16 24/1/2003 
 23 HOT 64 23/1/2003 
 24 HOT 56 23/1/2003 
 25 HOT 97 23/1/2003 
 26 CRIT   23/1/2003 
 27 HOT 81 23/1/2003 
 28 REG   23/1/2003 
 29 ORD 53 22/1/2003 
 30 ORD 1 22/1/2003 
 31 LEGE 52 21/1/2003 
 32 DEZ 12 17/1/2003 
 33 NOR   10/1/2003 
 34 ORD 3101 10/1/2003 
 35 NOR   10/1/2003 
2002     
 1 ORD 1190 23/12/2002 
 2 ORD 40 14/12/2002 
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 3 ORD 37 14/12/2002 
 4 HOT 1440 12/12/2002 
 5 ORD 36 11/12/2002 
 6 ORD 35 6/12/2002 
 7 ORD 34 5/12/2002 
 8 REG 4 3/12/2002 
 9 ORD 104 3/12/2002 
 10 REG 3 2/12/2002 
 11 ORD 102 2/12/2002 
 12 ORD 32 15/11/2002 
 13 DEZ 113 14/10/2002 
 14 OTUU 129 10/10/2002 
 15 ORD 27 7/10/2002 
 16 NOR 18 4/10/2002 
 17 ORD 270 10/9/2002 
 18 PRC   10/9/2002 
 19 ORD 264 4/9/2002 
 20 INS   4/9/2002 
 21 OTA 61 29/8/2002 
 22 HOT 880 16/8/2002 
 23 REG   16/8/2002 
 24 ORD 103 14/8/2002 
 25 PRC   14/8/2002 
 26 ORD 101 14/8/2002 
 27 PRC   14/8/2002 
 28 HOT 808 31/7/2002 
 29 HOT 840 31/7/2002 
 30 LEGE 468 9/7/2002 
 31 ORD 592 25/6/2002 
 32 NRM   25/6/2002 
 33 HOT 577 13/6/2002 
 34 NOR   13/6/2002 
 35 OTUU 79 13/6/2002 
 36 HOT 585 13/6/2002 
 37 LEGE 370 11/6/2002 
 38 LEGE 365 7/6/2002 
 39 LEGE 298 15/5/2002 
 40 ORD 552 24/4/2002 
 41 INS   24/4/2002 
 42 LEGE 233 23/4/2002 
 43 HOT 375 18/4/2002 
 44 HOT 377 18/4/2002 
 45 PRC   18/4/2002 
 46 ORD 3472 8/4/2002 
 47 ORD 766 2/4/2002 
 48 INS   2/4/2002 
 49 ORD 7 29/3/2002 
 50 HOT 278 21/3/2002 
 51 HOT 262 13/3/2002 
 52 ORD 65 13/3/2002 
 53 HOT 262 13/3/2002 
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 54 REG   13/3/2002 
 55 HOT 181 28/2/2002 
 56 NOR   28/2/2002 
 57 HOT 209 28/2/2002 
 58 HOT 181 28/2/2002 
 59 NOR   28/2/2002 
 60 HOT 161 20/2/2002 
 61 HOT 123 7/2/2002 
 62 NOR   7/2/2002 
 63 OTA 20 24/1/2002 
2001     
 1 HOT 1259 13/12/2001 
 2 NOR   13/12/2001 
 3 ORD 464 30/11/2001 
 4 NOR   30/11/2001 
 5 HOT 1065 25/10/2001 
 6 PRGA   25/10/2001 
 7 LEGE 544 12/10/2001 
 8 REG 5 12/10/2001 
 9 ORD 12 12/10/2001 
 10 HOT 1007 4/10/2001 
 11 HOT 1006 4/10/2001 
 12 ORD 305 4/10/2001 
 13 INS   4/10/2001 
 14 ORD 292 27/9/2001 
 15 ORD 658 26/9/2001 
 16 REG   26/9/2001 
 17 OTA 89 29/8/2001 
 18 ORD 1107 1/8/2001 
 19 LEGE 455 18/7/2001 
 20 LEGE 314 18/6/2001 
 21 HOT 5 2/5/2001 
 22 OTUU 43 27/4/2001 
 23 ORD 7105 4/4/2001 
 24 MTD   4/4/2001 
 25 ORD 123 6/2/2001 
 26 NOR   6/2/2001 
 27 HOT 25 4/1/2001 
2000     
 1 OTA 89 29/8/2000 
 2 ORD 1129 4/8/2000 
 3 PRGA   4/8/2000 
 4 PRGA   4/8/2000 
 5 ORD 767 1/6/2000 
 6 INS   1/6/2000 
 7 LEGE 86 10/5/2000 
 8 ORD 954 26/4/2000 
 9 REG   26/4/2000 
 10 OTA 32 30/1/2000 
ALTI     

 1 HOT 1003 8/12/1999 
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 2 ORD 1485 2/12/1999 
 3 HOT 802 30/9/1999 
 4 HOT 685 23/8/1999 
 5 ORD 58 19/8/1999 
 6 ORD 19 19/8/1999 
 7 ORD 229 19/8/1999 
 8 LEGE 99 26/5/1999 
 9 HOT 269 8/4/1999 
 10 HOT 912 17/12/1998 
 11 HOT 361 2/7/1998 
 12 REG 2 24/2/1998 
 13 ORD 5 24/2/1998 
 14 HOT 55 2/2/1998 
 15 LEGE 115 16/10/1996 
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5.2 Informaţii de interes public obligatorii cu aplicabilitate generală – în ordinea cronologică de apariţie a actului normativ 
INFORMATIE DE INTERES PUBLIC OBLIGATORIE Art. CONTINUT - articol / aliniat 
LEGEA 115 din 16/10/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici 
DECLARATIE DE AVERE DEMNITARI,ALESI INCEPUT MANDAT 
DECLARATIE DE AVERE DEMNITARI,ALESI SFARSIT MANDAT 
DECLARATIE DE AVERE ACTUALIZATA 

4 (2) Declaratia de avere se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte 
autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz, ori in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a III-a, in termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de 
catre persoanele juridice din care fac parte persoanele prevazute la art. 2. 

DECLARATIE DE AVERE FUNCTIONARI - ACTUALIZATA DIN 4 IN 4 ANI 6 3) Persoanele prevazute la art. 2, numite in functii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminata, 
au obligatia ca, din 4 in 4 ani, sa depuna o declaratie de avere actualizata. 

DECLARATII DE AVERE CANDIDATI ALEGERI PARLAMENTARE 
DECLARATII DE AVERE CANDIDATI ALEGERI LOCALE 

6.1. 4) Declaratiile de avere ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau 
primar se publica pe paginile de Internet ale consiliilor judetene in termen de 5 zile de la data depunerii. 

LEGEA 544 din 12/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
REGULAMENT ORGANIZARE INSTITUTIE 5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 

public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 

ORGANIGRAMA 
ROF 
PROGRAM FUNCTIONARE 
PROGRAM AUDIENTE 

5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al 
autoritatii sau institutiei publice; 

NUME SI PRENUME CONDUCEREA INSTITUTIEI 
NUME SI PRENUME PERSOANA RESPONSABILA INF.PUBLICE 

5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului 
responsabil cu difuzarea informatiilor publice; 

DENUMIRE INSTITUTIE 
ADRESA INSTITUTIE 
NUMERE TELEFON , FAX 
ADRESA DE E-MAIL 
ADRESA WEB-SITE 

5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 
telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 

SURSE FINANCIARE 
BUGET 
BILANT CONTABIL 

5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 

PROGRAME SI STRATEGII PROPRII 5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
f) programele si strategiile proprii; 

OPIS DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
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INFORMATIE DE INTERES PUBLIC OBLIGATORIE Art. CONTINUT - articol / aliniat 
OPIS CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE 5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 

public: 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 

PROCEDURA DE CONTESTARE DECIZIE 5 1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes 
public: 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se 
considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

BULETIN INFORMATIV ANUAL *  5 (2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va 
cuprinde informatiile prevazute la alin. (1). 

RAPORT ACTIVITATE ANUAL *  5 (3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, 
care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a. 
norme - CADRU ORIENTATIV 
pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorităţii sau instituţiei publice 
Un raport de activitate va trebui să prezinte următoarele elemente standard: 
1. misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuia atinse în perioada de raportare; 
2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora; 
3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii 
sau instituţiei publice; 
4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe; 
5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul); 
6. propuneri pentru remedierea deficienţelor. 

HOTARAREA nr.123 din 07/02/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
Site in limba minoritatii majoritare 12 In unitatile administrativ-teritoriale in care o minoritate nationala detine o pondere de cel putin 20% din numarul 

populatiei informatiile ce se comunica din oficiu se vor difuza si in limba minoritatii respective. 
FORMULAR CERERE INFORMATIE INTERES PUBLIC 
FORMULAR RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 
Publicare adresa de e-mail unde se pot transmite formulare  

15 1) Informatiile de interes public pot fi solicitate si comunicate si in format electronic. 
(2) Solicitarea de informatii de interes public sau reclamatia administrativa se poate transmite prin e-mail, 
conform modelelor formularelor-tip prezentate in anexele nr. 1, 2a) si 2b). 
(3) Informatiile de interes public solicitate in scris, in format electronic, pot fi comunicate prin e-mail sau 
inregistrate pe discheta 

Cerere privind informatiile de interes public - si prin e-mail / nr. Inregistrare + 
confirmare de primire + e-mail persoana cu atributii L544 

20 1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica directa primesc solicitarile privind informatiile 
de interes public.(2) Solicitarea de informatii de interes public este actiunea verbala sau scrisa (pe suport de 
hartie sau electronic) prin care o persoana (fizica sau juridica, romana ori straina) poate cere informatii 
considerate ca fiind de interes public.(3) In cazul formularii verbale a solicitarii informatia este furnizata pe loc, 
daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze o cerere in scris.(4) Cererile formulate in scris, 
pe suport de hartie sau pe suport electronic (e-mail), inclusiv cele prevazute la alin. (3), se inregistreaza la 
structurile sau la persoanele responsabile de informarea publica directa, care elibereaza solicitantului o 
confirmare scrisa continand data si numarul de inregistrare a cererii. 
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INFORMATIE DE INTERES PUBLIC OBLIGATORIE Art. CONTINUT - articol / aliniat 
RAPORT ANUAL INFORMATII DE INTERES PUBLIC 27 (1) Fiecare institutie sau autoritate publica va intocmi anual, prin structurile de informare si relatii publice, un 

raport privind accesul la informatiile de interes public, care va cuprinde: 
a) numarul total de solicitari de informatii de interes public; 
b) numarul total de solicitari, departajat pe domenii de interes; 
c) numarul de solicitari rezolvate favorabil; 
d) numarul de solicitari respinse, defalcat in functie de motivatia respingerii (informatii exceptate de la acces, 
inexistente etc.); 
e) numarul de solicitari adresate in scris: 1. pe suport de hartie; 2. pe suport electronic; 
f) numarul de solicitari adresate de persoane fizice; 
g) numarul de solicitari adresate de persoane juridice; 
h) numarul de reclamatii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; 
i) numarul de plangeri in instanta: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. in curs de solutionare; 
j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice; 
k) sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public solicitate; 
l) numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare. 
(2) Acest raport va fi adresat conducatorului autoritatii sau institutiei publice respective  
si va fi facut public. 

LEGEA 52 din 21/01/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
PROIECTE ACTE NORMATIVE 6 1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are 

obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un 
spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea 
administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere 
pentru primirea acestor informatii 

ANUNT PROIECT ACT NORMATIV 
NOTA DE FUNDAMENTARE 
EXPUNERE DE MOTIVE 
REFERAT DE APROBARE 
TEXTUL COMPLET AL PROIECTULUI  
TERMEN LIMITA + MODALITATEA DE SUGESTII 

6 2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile 
alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile 
publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de 
aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, 
precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii 
cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

ANUNT SEDINTA PUBLICA - data , ora , loc , ordinea de zi 
ORDINEA DE ZI a SEDINTETI PUBLICE 

7 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii: 
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite 
catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare; 
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii 
si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care 
urmeaza sa fie abordat in sedinta publica; 
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi. 

MINUTA SEDINTEI PUBLICE + voturi  10 Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, 
va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu. 

RAPORT ANUAL TRANSPARENTA 12 2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul 
propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica 
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INFORMATIE DE INTERES PUBLIC OBLIGATORIE Art. CONTINUT - articol / aliniat 
LEGEA nr.161 din 19/04/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 
sanctionarea coruptiei  
LISTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CU OBLIGATII 
RESTANTE 

1 1) In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, persoane juridice, Ministerul 
Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si 
autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a aduce la cunostinta publica lista 
contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 
privind impunerea microintreprinderilor, cu modificarile ulterioare, care inregistreaza obligatii restante la bugetul 
de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic 
pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri 
bugetare, totalul obligatiilor bugetare datorate in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii restante, 
cuantumul obligatiilor restante, precum si modalitatea de colectare a acestora aplicata de organele competente 
ale autoritatilor publice sus-mentionate. 
2) Lista contribuabililor si informatiile prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta publica pe pagina  
proprie de Internet a fiecareia dintre institutiile si autoritatile publice respective sau prin alte 
mijloace, dupa caz. 

LISTA PERSOANE CARE NU DEPUN DECLARATIA DE INTERESE 113 2) Numele persoanelor prevazute la alin. (1), care, in mod nejustificat, nu depun declaratia de interese potrivit 
art. 112, se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati ori 
institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz. 

HOTARAREA nr.538 din 07/04/2004 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri 
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea 
Sistemului Electronic National 

Site propriu - pagina internet -data actualizarii 1 Art. 6.1. - (1) Toate paginile de Internet ale institutiilor publice, prin care informatiile si serviciile publice sunt 
oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de cate ori este necesar, data 
ultimei actualizari fiind afisata pentru fiecare pagina. 

ORDONANTA nr.40 din 12/05/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice  
ANUNT ACHIZITIE PUBLICA 19 La capitolul III "Transparenta si publicitate", dupa sectiunea 1 se introduce o noua sectiune, sectiunea 1^1, cu 

urmatorul cuprins:SECTIUNEA 1^1Transparenta contractelor de publicitate mediaArt. 19^1. - (1) Pentru toate 
procedurile avand ca obiect atribuirea contractelor de publicitate cu valoare mai mare de 2.000 euro, 
autoritatea contractanta are obligatia de a publica invitatia de participare, anuntul de participare sau un anunt 
referitor la procedura pe pagina de Internet proprie si in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin 
Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro. 

LEGEA nr.130 din 17/05/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2005 privind unele masuri pentru ocuparea prin concurs a functiilor publice vacante din cadrul 
autoritatilor si institutiilor publice implicate in implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana 
CONCURS POSTURI VACANTE 3 d) autoritatea sau institutia publica in organigrama careia se afla postul scos la concurs are obligatia de a afisa 

la sediul sau, de a publica in presa si, acolo unde exista, pe pagina de Internet conditiile de desfasurare a 
concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de 
inscriere cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului; 
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SERVICII ELECTRONICE OBLIGATORII Art. CONTINUT - articol / aliniat 
LEGEA nr.161 din 19/04/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 
sanctionarea coruptiei  
Site propriu - pagina internet - criterii 30 Realizarea paginilor de Internet ale autoritatilor administratiei publice se face avand in vedere urmatoarele 

criterii de performanta: 
a) viteza de regasire a informatiilor; 
b) accesibilitatea si disponibilitatea informatiilor si serviciilor publice oferite; 
c) relevanta informatiei prezentate; 
d) structurarea informatiilor; 
e) existenta unor masuri pentru protectia datelor cu caracter personal; 
f) existenta unor masuri de securitate pentru protejarea informatiei. 

HOTARAREA nr.1085 din 11/09/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National  
INREGISTRARE SISTEM ELECTRONIC NATIONAL -www.e-guvernare.ro 2 In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile administratiei publice prevazute 

in anexa nr. 1 au obligatia sa solicite inregistrarea in Sistemul Electronic National 
FORMULARE ON LINE 3 2) De la data inregistrarii in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice are 

urmatoarele obligatii: 
a) furnizarea, in format electronic, a formularelor prevazute in anexa nr. 3; 
b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice si juridice, in format hartie, obtinute prin tiparirea si 
completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic National. 

ORDONANTA 20 din 28/02/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice , cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 468 din 9 iulie 2002; ORDONANTA nr. 23 din 30 
ianuarie 2003; LEGEA nr. 246 din 10 iunie 2003; ORDONANTA nr. 73 din 28 august 2003; LEGEA nr. 535 din 15 decembrie 2003 
e-LICITATIE 5 Prin hotarare a Guvernului se stabilesc autoritatile contractante care urmeaza sa aplice prevederile prezentei 

ordonante, produsele, serviciile si lucrarile care urmeaza sa fie achizitionate prin licitatie electronica, precum si 
pragurile valorice pana la care se aplica prezenta ordonanta. 

ORDONANTA 24 din 30/01/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 291 din 15 mai 2002. 
e-TAX 1 ART. 1 

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor lua toate masurile necesare pentru implementarea unui sistem 
electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale in fiecare oras si municipiu. 
(2) Autoritatile administratiei publice locale vor lua toate masurile necesare pentru informarea cetatenilor asupra 
platii impozitelor si a taxelor locale si prin intermediul sistemului electronic prevazut la alin. (1), incepand cu 
urmatoarele date: 
a) 1 februarie 2003, in cazul impozitelor si taxelor incasate de catre autoritatile administratiei publice locale de 
la nivelul municipiilor; 
b) 1 noiembrie 2003, in cazul impozitelor si taxelor incasate de catre autoritatile administratiei publice locale de 
la nivelul oraselor; 
c) 1 noiembrie 2003, in cazul impozitelor si taxelor incasate de catre autoritatile administratiei publice locale ale 
comunelor, daca exista solicitari in acest sens. 
(3) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditiile necesare astfel incat incasarea impozitelor si 
taxelor locale sa se poata face si prin intermediul sistemului electronic prevazut la alin. (1). 
(4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia masuri, conform legii, pentru asigurarea securitatii 
accesului la sistem si a confidentialitatii datelor care fac obiectul sistemului  electronic prevazut la alin. (1). 
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SERVICII ELECTRONICE OBLIGATORII Art. CONTINUT - articol / aliniat 
ORDONANTA nr.19 din 30/01/2003 privind obligativitatea utilizarii sistemului electronic de colectare a datelor statistice 
e-STATISTICA 4 In intelesul prezentei ordonante, prin urmatoarele expresii se intelege: 

a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de utilitate publica, accesibil prin 
Internet la o adresa specificata, operat in scopul colectarii de date statistice prin procedura on-line, sistem 
denumit in continuare sistem electronic; 
b) procedura on-line - utilizarea in acces direct prin Internet a chestionarelor statistice electronice, in scopul 
completarii datelor statistice solicitate de catre Institutul National de Statistica. 
c) institutie raportoare - autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si alte categorii de institutii 
publice - invatamant, sanatate si cultura. 
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5.3 Informaţii de interes public obligatorii cu aplicabilitate unor instituţii – în ordinea cronologică de apariţie a actului normativ 
 

INFORMATIE Tip act Nr. 
Act Data Titlu Emitent Art. CONTINUT - articol / aliniat 

MFP - Anunt 
achizitia de 
consultanta 

HOT 269 08/04/99 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 15/1998 pentru completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 
privind executarea creantelor 
bugetare 

Guvern 27 In cazul in care prin raportul de evaluare prevazut la cap. III nu au fost 
desemnati unul sau mai multi potentiali cumparatori, Ministerul Finantelor va 
face publica oferta pentru contractarea de consultanta, in vederea vanzarii 
actiunilor, prin mijloacele de informare in masa, interne si internationale, inclusiv 
prin Internet. 

Lista operatorilor 
arhiva electronica 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 16 (1) Fiecare operator va face publice pe pagina de web a arhivei datele de 
identificare prezentate Autoritatii de Supraveghere. Vor fi facute publice, 
totodata, urmatoarele informatii: 
a) adresa sediului principal si a birourilor de publicitate, respectiv a domiciliului; 
b) adresa la care operatorul confirma primirea corespondentei; 
c) adresa postala; 
d) numarul de telefon al sediului principal; 
e) numarul de telefon si fax, pentru furnizarea de informatii referitoare la 
inscrierea avizelor de garantie; 
f) numarul de telefon pentru transmiterea formularelor de aviz de garantie prin 
fax sau prin metoda dial-up, daca operatorul accepta transmiterea prin aceste 
modalitati; 
g) numarul de telefon pentru comunicarea informatiilor sau a altor documente 
decat avizele de garantie. 

Arhiva electronica - 
ROF 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 23 1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de reziliere a contractului de concesiune 
va fi publicata pe pagina de web a arhivei si intr-un ziar de raspandire nationala 
si va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa in pagina de web.3) In 
termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii in pagina de web a arhivei 
Autoritatea de Supraveghere va notifica rezilierea contractului tuturor agentilor 
autorizati ai operatorului in cauza. 

Arhiva electronica - 
ROF 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 24 Autoritatea de Supraveghere isi va face publice pe pagina de web a arhivei 
adresa postala si electronica (e-mail) si numarul de fax, precum si numele, 
functia si atributiile personalului sau de specialitate. 

Arhiva electronica - 
ROF 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 24 Autoritatea de Supraveghere isi va face publice pe pagina de web a arhivei 
adresa postala si electronica (e-mail) si numarul de fax, precum si numele, 
functia si atributiile personalului sau de specialitate. 

Arhiva electronica - 
ROF 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 40 Orice plangere a solicitantilor in legatura cu tarifele pentru serviciile de inscriere 
prestate va fi depusa la Autoritatea de Supraveghere, respectand indrumarile 
afisate pe pagina de web a arhivei. 
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INFORMATIE Tip act Nr. 
Act Data Titlu Emitent Art. CONTINUT - articol / aliniat 

Arhiva electronica - 
ROF 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 46 3) In cazul in care incarcarea unui volum mare de date creeaza disfunctionalitati 
ale sistemului, Corpul operatorilor poate impune incarcarea volumelor mari de 
date in intervalele de timp mai putin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 
7,00. Toate aceste restrictii trebuie sa fie afisate pe pagina de web a arhivei si 
comunicate Autoritatii de Supraveghere. 

Arhiva electronica - 
ROF 

HOT 802 30/09/99 privind adoptarea Regulamentului 
pentru organizarea si functionarea 
Arhivei Electronice de Garantii 
Reale Mobiliare 

Guvern 75 Accesul la arhiva trebuie sa se conformeze unui standard, astfel incat frecventa 
asteptarilor de peste 5 minute pentru conectare sa nu apara in mai mult de 5% 
din numarul incercarilor de conectare. Frecventa lipsei de acces la server nu 
trebuie sa depaseasca 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va 
intocmi statistici trimestriale vizand gradul de conformare a activitatii arhivei cu 
standardul respectiv, pe care le va afisa pe pagina de web a arhivei si le va 
raporta Autoritatii de Supraveghere. 

MFP - Informatii 
platitori de impozite 
si taxe 

ORDIN 1485 02/12/99 pentru publicarea pe serverul 
Ministerului Finantelor a informatiilor 
privind platitorii de impozite si taxe 
inregistrati (agenti economici si 
institutii publice) 

Ministerul 
Finantelor 

1 Informatiile privind platitorii de impozite si taxe inregistrati (agenti economici si 
institutii publice), prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul 
ordin, se publica pe serverul Ministerului Finantelor, pentru a fi accesibile prin 
reteaua Internet. 

MFP - Audit financiar OG 1129 04/08/00 pentru aprobarea normelor, regulilor 
si procedurilor prevazute la art. 7 
alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 
privind activitatea de audit financiar 

Ministerul 
Finantelor 

  CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA - BIBLIOGRAFIE SELECTIVA pentru 
sustinerea examenului de aptitudini profesionale  pot fi accesate pe web site-ul 
www.contab-audit.ro 
 

Arhiva electronica - 
Revocare autorizatie 
de functionare 

OG 89 29/08/00 privind unele masuri pentru 
autorizarea operatorilor si 
efectuarea inscrierilor in Arhiva 
Electronica de Garantii Reale 
Mobiliare  

Guvernul 18 (1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare 
va fi publicata pe pagina web a arhivei si intr-un ziar de larga circulatie si va 
produce efecte incepand cu data publicarii pe pagina web a arhivei. (3) In 
termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii in pagina de web a arhivei, 
Autoritatea de Supraveghere va comunica masura luata tuturor agentilor 
operatorului in cauza 

MFP - Norme 
metodologice CFP 

ORDIN 123 06/02/01 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind cadrul general 
al atribuţiilor şi exercitării controlului 
financiar preventiv propriu 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

4 Normele metodologice vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului 
Finanţelor Publice 

MFP - Norme 
metodologice CFP 

ORDIN 123 06/02/01 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind cadrul general 
al atribuţiilor şi exercitării controlului 
financiar preventiv propriu 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

6 Prezentele norme metodologice vor putea fi accesate din pagina de Internet a 
Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro (Control preventiv 
propriu). 

MEC - Model teme 
de cercetare-
dezvoltare 

ORDIN 7105 04/04/01 privind aprobarea Metodologiei de 
contractare a temelor de cercetare-
dezvoltare şi a acţiunilor cuprinse în 
Programul naţional de cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică 
"Orizont 2000", precum şi de avizare 
şi decontare a lucrărilor executate în 
cadrul contractelor 

Ministerul 
Educatiei si 
Cercetarii 

12 Modelele acestor documente, însoţind procedurile corespunzătoare, se transmit 
comisiilor de specialitate ale Colegiului Consultativ prin grija cărora se comunică 
unităţilor interesate şi se publică pe Internet la adresa hppt://www.mct.ro/ sau 
prin alte mijloace de informare specifice. 
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INFORMATIE Tip act Nr. 
Act Data Titlu Emitent Art. CONTINUT - articol / aliniat 

Camera Auditorilor 
din Romania - Model 
subiecte examen 
aptitudini 
profesionale 

HOT 5 02/05/01 privind aprobarea Regulilor de 
organizare a examenelor de 
aptitudini profesionale pentru 
membrii înscrişi în Registrul 
provizoriu al membrilor Camerei 
Auditorilor din România, sesiunea 2 
iunie 2001 

Camera Auditori 
din Romania 

NOTA Modelul de subiecte tip grilă pentru examenul de aptitudini profesionale se 
găseşte pe web-siteul Camerei Auditorilor din România www.contab-audit.ro. 

Lista societati 
comerciale dizolvate 

LEGE 314 18/06/01 pentru reglementarea situaţiei unor 
societăţi comerciale 

Parlament 2 (2) Publicitatea legală a constatării dizolvării se face prin afişarea la oficiul 
registrului comerţului a încheierii judecătorului delegat, cuprinzând în anexă lista 
cu societăţile comerciale dizolvate, pe Internet, precum şi în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, pe tabel şi cu reducerea de 50% a tarifului aferent, 
costurile de publicitate fiind suportate de Ministerul Finanţelor Publice. O dată cu 
afişarea la oficiul registrului comerţului încheierea judecătorului delegat se 
comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după caz, unde îşi au sediul societăţile comerciale 
prevăzute la art. 1 şi 6. 

Semnatura 
electronica 

LEGE 455 18/07/01 privind semnătura electronică Parlament   Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor 
în formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de certificare a 
semnăturilor electronice 

MSF - Concurs 
rezidentiat 

ORDIN 658 26/09/01 pentru aprobarea Regulamentului 
privind desfăşurarea concursului de 
rezidenţiat în medicină şi farmacie în 
sesiunea din 18 noiembrie 2001 

Ministerul 
Sanatatii si 
Familiei 

cap 1,    pct 
5 

5. Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat în medicină şi 
farmacie sunt făcute publice prin presă, radio, televiziune, iar cele de detaliu, 
prin publicarea în periodicele de profil şi prin Internet la adresa www.ms.ro. 

MDP - Parc industrial 
- Cerere titlul 

ORDIN  305 04/10/01 pentru aprobarea Instrucţiunilor de 
acordare a titlului de parc industrial 

Minister 
Dezvoltarii si 
Prognozei 

3 (2) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei poate realiza modelul cererii pentru 
eliberarea titlului de parc industrial pe pagina de Internet a acestui minister; în 
această situaţie societăţile-administrator vor completa cererea cu informaţiile 
solicitate în modelul respectiv. 

Sistem informational 
integrat - creare 

HOT 1006 04/10/01 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului privind accelerarea 
reformei în administraţia publică 

Guvernul 
Romaniei 

4 - crearea unui sistem informaţional integrat al administraţiei publice centrale şi 
locale; 

Servicii - furnizare HOT 1006 04/10/01 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului privind accelerarea 
reformei în administraţia publică 

Guvernul 
Romaniei 

      - Integrarea furnizării serviciilor;       Pentru ca serviciile să fie mai uşor 
accesibile, acestea trebuie consolidate într-un centru fizic sau virtual bazat pe 
nevoile şi aşteptările cetăţenilor şi nu pe logica structurii organizării 
administrative. Integrarea serviciilor solicită colaborarea atât pe verticală cât şi 
pe orizontală în sectorul public. Această măsură implică o schimbare în 
procesele şi cultura organizaţională şi, de aceea, realizarea ghişeului unic 
necesită parcurgerea mai multor etape, fiind precedată de soluţii de integrare 
mai simple (e.g. serviciile de informare telefonică, portal de Internet etc.)    

Tehnologia 
informatiei - utilizare 

HOT 1006 04/10/01 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului privind accelerarea 
reformei în administraţia publică 

Guvernul 
Romaniei 

      - Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării;       Utilizarea tehnologiei 
informaţiei deschide noi posibilităţi atât pentru furnizorii de servicii dar şi pentru 
cetăţeni. O administraţie publică care funcţionează pe principiul 7 x 24 (7 zile pe 
săptămâna şi 24 ore pe zi) ajută la crearea unei administraţii publice mai 
accesibile şi transparente. 
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INFORMATIE Tip act Nr. 
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CNVM - Anunt de 
presa 

ORDIN 12 12/10/01 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 5/2001 privind organizarea 
procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii pentru 
produse, servicii sau lucrări prin 
intermediul burselor de mărfuri 

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

14     (2) Anunţul de presă va fi publicat cel puţin într-un cotidian central de mare 
tiraj şi în pagina web ori prin alt sistem electronic de publicitate al societăţii de 
bursă. 

Acces informatii 
publice - Programe 
informare 

HOT 1065 25/10/01 privind aprobarea Programului 
naţional de prevenire a corupţiei şi a 
Planului naţional de acţiune 
împotriva corupţiei 

Guvernul 
Romaniei 

4 1.3.A.A.- asigurarea accesului permanent la informaţiile publice şi elaborarea 
unor programe de informare a opiniei publice care să vizeze o mai bună 
cunoaştere a rolului şi atribuţiilor instituţiilor, precum şi a procedurilor şi 
formalităţilor care trebuie respectate pentru a se putea beneficia de un serviciu 
public 

Circuit documente HOT 1065 25/10/01 privind aprobarea Programului 
naţional de prevenire a corupţiei şi a 
Planului naţional de acţiune 
împotriva corupţiei 

Guvernul 
Romaniei 

4 1.3.A.D.    d) Stoparea birocraţiei:     - raţionalizarea circuitului documentelor;    - 
simplificarea procedurilor de emitere de către autorităţile administrative a 
avizelor, autorizaţiilor sau a licenţelor necesare în vederea desfăşurării unor 
activităţi specifice (de exemplu: avize de urbanism, autorizaţii de construcţie); 

Licitatii publice - 
vanzarea bunurilor la 
licitatie 

ORDIN 464 30/11/01 pentru aprobarea Normelor privind 
vânzarea de active prin licitaţie cu 
strigare sau prin licitaţie cu plic 
închis 

Ministerul 
Agriculturii, 
Alimentaţiei si 
Pădurilor 

12 (1) Vânzătorul este obligat să publice anunţul de vânzare pentru activele 
respective, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele 
norme, într-un cotidian central de mare tiraj şi într-un cotidian local. În situaţia în 
care se urmăreşte atragerea ofertanţilor străini şi preţul de ofertă este mai mare 
de 500.000 mii lei, publicarea anunţului se poate face şi într-un cotidian de 
circulaţie internaţională sau într-o publicaţie de specialitate ori prin sistem 
electronic Internet sau Reuters. 

Semnatura 
electronica 

HOT 1259 13/12/01 privind aprobarea Normelor tehnice 
şi metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică 

Guvernul 
României 

  Se aprobă Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Impozite si taxe 
locale - incasare 
electronica  

HOT 181 28/02/02 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind implementarea 
Sistemului electronic de incasare a 
impozitelor si taxelor locale 
(actualizata pana la data de 30 
decembrie 2004) 

Guvernul 21 (4) Pagina web principala a entitatii fiscale va contine informatii cu privire la 
taxele si impozitele locale, calendarul taxelor, modalitatea de calcul, informatii 
generale cu privire la Sistem, trimiteri catre pagini web ale administratiei publice 
locale si centrale, informatii despre bancile atestate in Sistem, informatii cu 
privire la perioada in care se face actualizarea Registrului Sistemului, un ghid de 
utilizare a Sistemului, precum si alte informatii utile utilizatorilor Sistemului. 

ANRE - Anexa ORDIN 7 29/03/02 pentru aprobarea Catalogului 
reglementarilor si prescriptiilor 
tehnice valabile in sectorul energetic 
in anul 2002  

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor - 
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

50 *) Continutul anexei este disponibil in format electronic pe pagina web a ANRE 
(www.anre.ro). 
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Arhiva electronica - 
ROF 

ORDIN 766/C 02/04/02 pentru aprobarea Instructiunilor 
privind modul de incasare si plata a 
taxelor prevazute de Ordonanta 
Guvernului nr. 89/2000 privind unele 
masuri pentru autorizarea 
operatorilor si efectuarea inscrierilor 
in Arhiva Electronica de Garantii 
Reale Mobiliare 

Ministerul 
Justitiei, 
Ministerul 
Finantelor 
Publice 

4 2) Taxele de inscriere in arhiva a avizelor de garantie, prevazute la art. 24 din 
Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, se datoreaza anticipat si se vor plati de catre 
solicitantii persoane fizice sau juridice fie in numerar, la sediul operatorului sau al 
agentului autorizat, fie prin ordin de plata distinct, in contul operatorului de arhiva 
respectiv. In acest sens Autoritatea de Supraveghere va publica pe paginile web 
ale arhivei (www.co.romarhiva.ro si www.mj.romarhiva.ro) numerele conturilor 
operatorilor de arhiva si denumirea institutiilor bancare la care acestea sunt 
deschise. 

ANRE - Anexa ORDIN 22 08/06/02 pentru aprobarea Contractului-cadru 
de vanzare/cumparare a energiei 
electrice, incheiat intre [producator 
de energie electrica] si [furnizorul 
consumatorilor captivi]  

Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

1 (1) Se aproba Contractul-cadru de vanzare/cumparare a energiei electrice, 
incheiat intre [producator de energie electrica] si [furnizorul consumatorilor 
captivi], prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin. 
*) Anexa se publica pe pagina web a Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei: www.anre.ro 

ANRC - Decizie 
solutionare litigii 

OG 79 13/06/02 privind cadrul general de 
reglementare a comunicatiilor 
(actualizata pana la data de 29 iulie 
2005*)  

Guvernul 36 2) Decizia se comunica partilor o data cu expunerea motivelor pe care se 
intemeiaza si se publica pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea 
prevederilor legale referitoare la pastrarea confidentialitatii. 

ANRC - ROF OUG 79 13/06/02 privind cadrul general de 
reglementare a comunicatiilor 
(actualizata pana la data de 29 iulie 
2005*)  

Guvernul 49 1) ANRC are obligatia de a crea, de a mentine, de a dezvolta si de a actualiza 
permanent o pagina de Internet proprie, prin intermediul careia sa se asigure 
informarea publicului cu privire la:a) organizarea, functionarea, obiectivele si 
atributiile ANRC, precum si atributiile fiecarei structuri interne a ANRC;b) datele 
necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale 
ANRC;c) legislatia nationala si internationala aplicabila in domeniul 
comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;d) deciziile emise de 
presedintele ANRC care privesc furnizorii de retele si de servicii de comunicatii 
electronice, precum si furnizorii de servicii postale;e) caile legale de atac 
impotriva deciziilor presedintelui ANRC;f) documentele a caror publicare este 
obligatorie in cadrul consultarilor lansate in conditiile art. 50;g) bugetul de venituri 
si cheltuieli al ANRC;h) autoritatile cu atributii similare din alte state;i) orice alte 
informatii utile informarii publicului, care au legatura cu activitatea ANRC.(2) 
ANRC va depune toate diligentele necesare pentru a asigura ca informatiile 
publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile si in cel putin o limba de 
circulatie internationala. 
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ANRC - ROF OG 79 13/06/02 privind cadrul general de 
reglementare a comunicatiilor 
(actualizata pana la data de 29 iulie 
2005*)  

Guvernul 50 1) ANRC are obligatia de a respecta procedura de consultare stabilita prin 
prezentul articol ori de cate ori intentioneaza sa adopte masuri de natura sa 
produca un impact semnificativ pe piata relevanta, in aplicarea prevederilor 
prezentei ordonante de urgenta ori a legislatiei speciale in domeniul 
comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale. 
(2) ANRC are obligatia de a publica textul supus consultarii pe pagina de 
Internet proprie, precizand totodata si: data publicarii documentului, data la care 
expira termenul de depunere a observatiilor si data estimativa la care 
intentioneaza sa adopte masura care face obiectul consultarii. Toate persoanele 
interesate care au solicitat inscrierea adresei lor de posta electronica pe lista de 
corespondenta special constituita a ANRC vor fi informate cu privire la lansarea 
consultarii cel mai tarziu la data publicarii documentului. 
(3) Din momentul in care textul supus consultarii este publicat pe pagina de 
Internet, ANRC va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de 
observatii, in scris, de catre orice persoana interesata. In situatiile in care 
masurile trebuie adoptate in regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 
30 de zile, insa nu mai scurt de 10 zile. 
(4) Masura supusa consultarii nu poate fi adoptata inainte de expirarea unui 
termen de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a observatiilor. Cel 
mai tarziu la data publicarii pe pagina de Internet a deciziei prin care se adopta 
masura ANRC are obligatia de a publica si un material de sinteza a observatiilor 
primite, care va preciza si pozitia sa fata de aceste observatii. 

Licitatii publice - lista 
bunuri care fac 
obiectul licitatiei 

HOT 808 31/07/02 privind modificarea si completarea 
Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonantei Guvernului nr. 
128/1998 pentru reglementarea 
modului si conditiilor de valorificare 
a bunurilor legal confiscate sau 
intrate, potrivit legii, in proprietatea 
privata a statului, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 514/1999 

Guvernul 11 2-(10) Lista cuprinzand bunurile care fac obiectul licitatiei publice poate fi 
publicata si in presa centrala sau locala, precum si prin Internet, pe site-ul 
Ministerului Finantelor Publice. 

IMM-uri - Cerere 
finantare - Programul 
de sprijinire a 
intreprinderilor mici si 
mijlocii 

ORDIN 103 14/08/02 pentru aprobarea Procedurii de 
implementare a Subprogramului 
national multianual pe perioada 
2002-2005 de sprijinire a 
intreprinderilor mici si mijlocii in 
dezvoltarea exportului 

Ministerul pentru 
Intreprinderile 
Mici si Mijlocii si 
Cooperatie 

4 (3)-Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicata de la sediul 
MIMMC, fiind disponibila si pe pagina de Internet www.mimmc.ro. 

ANRC - ROF HOT 880 16/08/02 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare a 
Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Comunicatii, 
precum si a unor masuri pentru 
desfasurarea activitatii acesteia  

Guvernul 26 ANRC va pune la dispozitie publicului, atat in limba romana, cat si in una sau 
mai multe limbi de circulatie internationala, prin intermediul paginii sale de 
Internet, toate informatiile prevazute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 79/2002. 
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ANRC - ROF HOT 880 16/08/02 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare a 
Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Comunicatii, 
precum si a unor masuri pentru 
desfasurarea activitatii acesteia  

Guvernul 27 (1) ANRC va publica pe pagina sa de Internet, pana la data de 31 decembrie a 
fiecarui an, un raport detaliat privind activitatea sa in acel an. 

MDP - Parc industrial 
- Titlu 

ORDIN 264 04/09/02 privind aprobarea Instructiunilor de 
acordare si anulare a titlului de parc 
industrial  

Ministerul 
Dezvoltarii si 
Prognozei 

4 (3) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei realizeaza si publica pe pagina sa de 
Internet modelul cererii pentru eliberarea titlului de parc industrial 

MDP - Parc industrial 
- Rapoarte 

ORDIN 264 04/09/02 privind aprobarea Instructiunilor de 
acordare si anulare a titlului de parc 
industrial  

Ministerul 
Dezvoltarii si 
Prognozei 

96 Ministerul Dezvoltarii si Prognozei analizeaza evolutia dezvoltarii parcurilor 
industriale, pe baza rapoartelor depuse semestrial de catre societatile-
administrator. Principalele date care trebuie continute de rapoarte vor fi publicate 
pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltarii si Prognozei. 

MDP - Parc industrial 
- Cerere 

ORDIN 270 10/09/02 pentru aprobarea Procedurilor de 
implementare a Programului 
"Parcuri industriale"  

Ministerul 
Dezvoltarii si 
Prognozei 

anexe Formularul de Cerere de finantare si documentele necesare sunt disponibile la 
sediul MDP. De asemenea, acestea se afla pe Internet la pagina MDP: 
http://www.mdp.ro 

MDP - Parc industrial 
- Ghid 

ORDIN 270 10/09/02 pentru aprobarea Procedurilor de 
implementare a Programului 
"Parcuri industriale"  

Ministerul 
Dezvoltarii si 
Prognozei 

anexe Ghidul solicitantului este disponibil pe suport magnetic la MDP, Bucuresti, str. 
Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1. Totodata poate fi accesat pe pagina de 
Internet a MDP: http://www.mdp.ro 
Oferta se depune la MDP pana la termenul limita - 31 mai 2003. Acest termen se 
poate modifica in functie de data la care valoarea proiectelor finantabile acopera 
nivelul total alocat Programului si de bugetul alocat Ministerului Dezvoltarii si 
Prognozei in fiecare an. Modificarea termenului se va publica pe pagina de 
Internet a MDP, de unde se pot obtine si alte informatii suplimentare. 

MDP - Parc industrial 
- Sume 

ORDIN 270 10/09/02 pentru aprobarea Procedurilor de 
implementare a Programului 
"Parcuri industriale"  

Ministerul 
Dezvoltarii si 
Prognozei 

anexe MDP va publica periodic pe pagina de Internet sumele contractate si sumele 
ramase disponibile, pe masura incheierii fiecarui contract. 

BNR - Registrul 
bancar si registrul 
organizatiilor 
cooperatiste de 
credit 

NORMA 18 04/10/02 privind registrul bancar si registrul 
organizatiilor cooperatiste de credit 

Banca Nationala 
a Romaniei 

2 Registrul bancar si registrul organizatiilor cooperatiste de credit se tin de Banca 
Nationala a Romaniei in sistem computerizat.Registrul bancar si registrul 
organizatiilor cooperatiste de credit vor fi permanent accesibile publicului la 
sediul central al Bancii Nationale a Romaniei - Directia secretariat si la 
sucursalele acesteia, precum si pe site-ul Internet al Bancii Nationale a 
Romaniei. 

ANRE - Anexa ORDIN 27 07/10/02 privind aprobarea Regulamentului 
pentru intocmirea procedurii de 
stabilire si facturare a consumurilor 
de energie termica pentru 
consumatorii finali  

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor - 
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

1 *) Regulamentul pentru intocmirea procedurii de stabilire si facturare a 
consumurilor de energie termica pentru consumatorii finali este accesibil pe 
pagina web a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, la 
adresa www.anre.ro 
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Lista comerciantilor 
radiati 

OUG 129 10/10/02 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 
privind registrul comertului si a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 76/2001 privind simplificarea 
unor formalitati administrative pentru 
inregistrarea si autorizarea 
functionarii comerciantilor  

Guvernul 2 (10) Publicitatea legala a radierii comerciantilor persoane fizice si a asociatiilor 
familiale si a constatarii dizolvarii de drept se face prin afisarea la oficiul 
registrului comertului a incheierii judecatorului delegat, precum si prin Internet. 
Incheierea judecatorului delegat se comunica directiilor finantelor publice 
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala 
isi are sediul comerciantul. 
(11) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, 
in termen de 15 zile de la afisarea la oficiul registrului comertului. Daca nu s-a 
declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridica intra 
in lichidare. Lichidarea se face in termen de maximum 6 luni de la data la care 
incheierea a devenit irevocabila. Dupa incheierea procedurii de lichidare 
comerciantii prevazuti la alin. (1) se radiaza din oficiu din registrul comertului. 
Publicitatea legala a radierii comerciantului se face prin afisare la sediul oficiului 
registrului comertului de pe langa tribunal si prin Internet. 

CNA - Autorizatie de 
retransmisie 

DECIZIE 113 14/10/02 privind procedura de eliberare, 
modificare si de retragere a 
autorizatiei de retransmisie 

Consiliul 
National al 
Audiovizualului 

3 5) Serviciul de programe care beneficiaza de autorizatie de retransmisie se 
include in lista actualizata periodic pe site-ul Consiliului National al 
Audiovizualului la adresa www.cna.ro 

CNVM - 
Regulament-bursa 

ORDIN 104 03/12/02 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 4/2002 privind pietele 
reglementate de marfuri si 
instrumente financiare derivate  

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

18 3) Regulamentele si procedurile bursei de marfuri trebuie sa fie disponibile pe 
pagina web a acesteia. Societatea de bursa va notifica operatorilor la bursele de 
marfuri amendamentele aduse reglementarilor ori informatii in legatura cu 
evenimentele probabile, transmitandu-le prin e-mail, fax sau direct in sistem. 

CNVM - 
Regulament-bursa 

ORDIN 104 03/12/02 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 4/2002 privind pietele 
reglementate de marfuri si 
instrumente financiare derivate  

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

96 1) Regulamentele si instructiunile casei de compensatie trebuie sa fie disponibile 
pe pagina web a acesteia. 

CNVM - 
Regulament-bursa 

ORDIN 104 03/12/02 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 4/2002 privind pietele 
reglementate de marfuri si 
instrumente financiare derivate  

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

177 5) Rapoartele mentionate mai sus vor fi aduse la cunostinta publicului, cu 
respectarea termenelor prevazute la alin. (2), (3) si (4), pe pagina web proprie 
si/sau prin cel putin doua cotidiene de circulatie nationala. 

CNVM - 
Regulament-bursa 

ORDIN 104 03/12/02 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 4/2002 privind pietele 
reglementate de marfuri si 
instrumente financiare derivate  

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

203 Sanctiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi facute publice atat in Buletinul C.N.V.M., 
cat si in pagina web a C.N.V.M. 

ANRE - Anexa ORDIN 35 06/12/02 pentru aprobarea Regulamentului 
de conducere si organizare a 
activitatii de mentenanta 

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor - 
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

1 *) Continutul anexei este disponibil in format electronic pe pagina web a ANRE 
(www.anre.ro) 
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ANRE - Anexa ORDIN 36 11/12/02 pentru aprobarea Procedurii privind 
contractarea achizitiei energiei 
electrice produse pe durata punerii 
in functiune a capacitatilor 
energetice  

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor-
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

1 *) Anexa la prezentul ordin se publica pe pagina web a ANRE, www.anre.ro 

CSA - Registrul 
asiguratorilor si 
brokerilor de 
asigurare 

ORDIN 3101 10/01/03 pentru punerea in aplicare a 
Normelor privind registrul 
asiguratorilor si brokerilor de 
asigurare 

Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurarilor 

2 Registrul se tine de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in sistem 
computerizat si pe suport de hartie, datele inscrise in acesta fiind permanent 
accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 
- Serviciul relatii cu publicul si mass-media, precum si pe site-ul Internet al 
autoritatii de supraveghere 

CNA - Aviz 
retransmisie 

DECIZIE 12 17/01/03 privind eliberarea avizului de 
retransmisie 

Consiliul 
National al 
Audiovizualului 

4 a) cerere conform formularului-tip prevazut in anexa nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta decizie (cererea poate fi obtinuta de la sediul CNA sau 
de pe site-ul institutiei, la adresa www.cna.ro); 

MIR si ANRE - 
facturarea serviciului 
de transport al 
energiei electrice 

ORDIN 1 22/01/03 privind stabilirea elementelor pentru 
facturarea serviciului de transport al 
energiei electrice aferente pietei 
consumatorilor captivi 

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor - 
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare In 
Domeniul 
Energiei; 

1 1) Se aproba algoritmul privind stabilirea elementelor pentru facturarea 
serviciului de transport al energiei electrice aferente pietei consumatorilor captivi, 
prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin 
*) Anexa se publica pe pagina web a ANRE: www.anre.ro. 

MFP - Declaratie 
impozit pe profit 

ORDIN 53 22/01/03 pentru aprobarea modelului si 
continutului formularului "Declaratie 
privind impozitul pe profit" 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

4 1) Declaratia privind impozitul pe profit se depune pe suport hartie, dupa cum 
urmeaza: 
- pe formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin 
unitatile fiscale subordonate; 
- pe formularul editat de contribuabil, prin folosirea programului de asistenta 
elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la dispozitie gratuit de unitatile 
fiscale subordonate sau prin accesarea serverului de web la adresa 
www.mfinante.ro. 

MI - Regulament 
valorificare bunuri - 
Anunt 

HOT 81 23/01/03 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea 
procedurilor pentru valorificarea 
bunurilor scoase din functiune, 
precum si a celor scoase din 
rezervele proprii, aflate in 
administrarea Ministerului de Interne 

Guvernul 14 SECTIUNEA 1-Valorificarea prin licitatie publica deschisa cu strigare 
1) In vederea asigurarii transparentei organizatorul licitatiei va publica un anunt 
de vanzare cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii licitatiei. 
(2) Anuntul de vanzare se avizeaza de comisia de licitatie inainte de a fi publicat. 
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MI - Regulament 
valorificare bunuri - 
Anunt 

HOT 81 23/01/03 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea 
procedurilor pentru valorificarea 
bunurilor scoase din functiune, 
precum si a celor scoase din 
rezervele proprii, aflate in 
administrarea Ministerului de Interne 

Guvernul 15 (1) Anuntul de vanzare la licitatie pentru bunurile al caror pret initial de vanzare 
este de peste 500 euro/produs se va publica prin grija organizatorului, cu cel 
putin 15 zile inainte de data stabilita pentru licitatie, intr-o publicatie cu difuzare 
la nivel national.(2) Anuntul prevazut la alin. (1) se va afisa, la aceeasi data, atat 
la sediul organizatorului, cat si la sediul autoritatii administratiei publice locale in 
a carei raza teritoriala functioneaza organizatorul licitatiei.(3) In cazul bunurilor al 
caror pret initial de vanzare este sub 500 euro/produs publicitatea se va face 
numai prin afisarea anuntului prevazut la alin. (1), la sediul organizatorului si la 
sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala 
functioneaza organizatorul licitatiei 

Programe in 
colaborare - selectie 
si finantare 

HOT 97 23/01/03 pentru aprobarea Criteriilor de 
selectare a organizatiilor 
neguvernamentale sau a altor 
persoane juridice care pot participa 
la realizarea, in comun cu 
ministerele si institutiile publice, a 
unor activitati sau programe in 
domeniul sanatatii publice si 
protectiei familiei, precum si a 
modului de finantare a acestora 

Guvernul 6 SECTIUNEA a 2-a 
Anuntul public al organizarii selectiei de programe 
3) Anuntul public privind data, ora si locul de desfasurare a selectiei de 
programe se face prin intermediul unui ziar central, precum si al paginii de 
Internet a institutiei finantatoare si, suplimentar, dupa caz, la dorinta institutiei 
finantatoare, intr-un cotidian local. 
4) Continutul minim al anuntului publicitar trebuie sa cuprinda: 
a) denumirea si sediul institutiei finantatoare; 
b) denumirea programelor de sanatate publica si protectia familiei, promovate de 
institutia finantatoare, in domeniul carora se vor desfasura activitatile sau 
programele finantate; 
c) locul de unde se pot obtine informatiile necesare referitoare la conditiile de 
participare la selectie; 
d) locul si data limita de depunere a documentatiei; 
e) locul si data de anuntare a rezultatelor selectiei. 
(5) Domeniul programelor finantate, anuntat conform alin. (4), va fi acelasi cu cel 
anuntat in mod obligatoriu in mass-media cu cel putin 6 luni inainte de aprobarea 
bugetului pe anul in curs. 

Programe in 
colaborare - selectie 
si finantare 

HOT 97 23/01/03 pentru aprobarea Criteriilor de 
selectare a organizatiilor 
neguvernamentale sau a altor 
persoane juridice care pot participa 
la realizarea, in comun cu 
ministerele si institutiile publice, a 
unor activitati sau programe in 
domeniul sanatatii publice si 
protectiei familiei, precum si a 
modului de finantare a acestora 

Guvernul 12 Evaluarea si finantarea programelor in domeniul sanatatii publice si protectiei 
familiei 
SECTIUNEA 1 
Evaluarea cererilor 
4) Rezultatul selectiei programelor este informatie publica si apare pe pagina de 
Internet a institutiei finantatoare, precum si in ziarul central care a publicat 
anuntul referitor la selectia de programe, in maximum 3 zile de la selectie. 

MIR - Normative 
tehnice industria 
lemnului 

ORDIN 45 27/01/03 privind aprobarea Normelor de 
prevenire si stingere a incendiilor 
specifice activitatilor din sectoarele 
industriei lemnului, editia 2002 

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor 

2 Anexa prevazuta la art. 1 se procura contra cost de la Institutul National al 
Lemnului, municipiul Bucuresti, sos. Fabrica de Glucoza nr. 7, sectorul 2, sau de 
pe site-ul http/www.inl.ro/oferterom/oferta 15.htm. 
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MIR - Normative 
tehnice industria 
lemnului 

ORDIN 46 27/01/03 privind aprobarea Normativului 
pentru proiectarea si executarea 
constructiilor, instalatiilor si dotarilor 
tehnologice industriale din punct de 
vedere al sigurantei la foc specific 
sectoarelor din industria lemnului, 
editia 2002 

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor 

2 Anexa prevazuta la art. 1 se procura contra cost de la Institutul National al 
Lemnului, municipiul Bucuresti, sos. Fabrica de Glucoza nr. 7, sectorul 2, sau de 
pe site-ul http/www.inl.ro/oferterom/oferta 15.htm. 

Revocare autorizatie 
de functionare - 
mass-media 

OG 12 30/01/03 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 
privind unele masuri pentru 
autorizarea operatorilor si 
efectuarea inscrierilor in Arhiva 
Electronica de Garantii Reale 
Mobiliare 

Guvernul 18 (1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare 
va fi publicata pe pagina web a arhivei si intr-un ziar de larga circulatie si va 
produce efecte incepand cu data publicarii pe pagina web a arhivei." 

e-STATISTICA OG 19 30/01/03 privind obligativitatea utilizarii 
sistemului electronic de colectare a 
datelor statistice 

Guvernul 3 In intelesul prezentei ordonante, prin urmatoarele expresii se intelege: 
a) sistemul electronic de colectare a datelor statistice - acel sistem informatic de 
utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa specificata, operat in scopul 
colectarii de date statistice prin procedura on-line, sistem denumit in continuare 
sistem electronic; 
b) procedura on-line - utilizarea in acces direct prin Internet a chestionarelor 
statistice electronice, in scopul completarii datelor statistice solicitate de catre 
Institutul National de Statistica. 
c) institutie raportoare - autoritatile administratiei publice centrale si locale, 
precum si alte categorii de institutii publice - invatamant, sanatate si cultura. 

MEC - Programe 
nucleu de cercetare-
dezvoltare 

HOT 137 06/02/03 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind contractarea, 
finantarea, monitorizarea si 
evaluarea programelor-nucleu de 
cercetare-dezvoltare 

Guvernul 5 Termenele in care se depun propunerile de programe-nucleu se comunica de 
catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunt care se va 
publica pe pagina de Internet la adresa: http://www.mct.ro. 

MEC - Programe 
nucleu de cercetare-
dezvoltare 

HOT 137 06/02/03 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind contractarea, 
finantarea, monitorizarea si 
evaluarea programelor-nucleu de 
cercetare-dezvoltare 

Guvernul 25 Modelele documentelor care insotesc procedurile de evaluare, contractare, 
finantare si monitorizare a programelor-nucleu si a proiectelor componente, care 
se elaboreaza sau, dupa caz, se aproba de autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare, se comunica unitatilor interesate si se publica pe Internet la adresa: 
http://www.mct.ro sau prin alte mijloace de informare specifice. 
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MFP - Decontul 
privind accizele si 
Decontul privind 
impozitul la titeiul si 
la gazele naturale 
din productia intern 

ORDIN 181 06/02/03 pentru aprobarea modelului si 
continutului formularelor "Decont 
privind accizele" si "Decont privind 
impozitul la titeiul si la gazele 
naturale din productia interna" 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

3 Decontul privind accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele 
naturale din productia interna se depun in format hartie, dupa cum urmeaza:- pe 
formularul tiparit pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice prin 
unitatile fiscale subordonate;- pe formularul editat de contribuabil prin folosirea 
programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si pus la 
dispozitie gratuit de unitatile fiscale subordonate sau prin accesarea si 
descarcarea de pe serverul de web la adresa www.mfinante.ro.Decontul privind 
accizele si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia 
interna, in format hartie, vor fi insotite de formatul electronic al acestora, rezultat 
prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor 
Publice. Deconturile in format electronic vor fi transmise pe discheta 3 1/2 inch, 
1.440 MB, compatibila MS-DOS. Discheta va fi insotita de exemplarul listat 
pentru unitatea fiscala, semnat si stampilat, potrivit legii.Decontul privind accizele 
si Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, 
in format electronic, se depun la acelasi termen ca si formularele tiparite sau 
listate, la unitatea fiscala competenta. 

MIR - Normativ 
instalatii 
electroenergetice 

ORDIN 2 07/02/03 pentru aprobarea Normativului 
privind alegerea izolatiei, 
coordonarea izolatiei si protectia 
instalatiilor electroenergetice 
impotriva supratensiunilor - NTE 
001/03/00 

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor - 
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare In 
Domeniul 
Energiei; 

1 Se aproba Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia 
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor - NTE 001/03/00, 
prezentat in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin. 
*) Continutul anexei este disponibil in format electronic pe pagina web a ANRE 
(www.anre.ro). 

IMM-uri - Cerere 
finantare - Programul 
de sprijinire a 
intreprinderilor mici si 
mijlocii 

ORDIN 35 19/02/03 pentru aprobarea Procedurii de 
implementare a Programului 
national multianual pe perioada 
2002-2005 de sprijinire a 
intreprinderilor mici si mijlocii in 
dezvoltarea exportului 

Ministerul pentru 
Intreprinderile 
Mici si Mijlocii si 
Cooperatie 

5 (3)-Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare completata, insotita de 
documentele justificative, va fi transmisa prin posta sau prin curier la Unitatea de 
Implementare a Programului (UIP) - Program de sprijinire a intreprinderilor mici 
si mijlocii in dezvoltarea exportului, din cadrul MIMMC, str. Poterasi nr. 11, 
sectorul 4, Bucuresti. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi 
ridicata de la sediul MIMMC, fiind disponibila si pe pagina de Internet, la adresa: 
www.mimmc.ro. 

e-STATISTICA HOT 542 17/05/03 pentru aprobarea Normelor de 
utilizare a sistemului electronic de 
colectare a datelor statistice si 
aprobarea listei cercetarilor statistice 
incluse in sistemul electronic  

Guvernul Anexa2 LISTA institutiilor raportoare 



  
eFOIA-Compendiu legislativ 

 
  

 

Pagina 39 din 51 

INFORMATIE Tip act Nr. 
Act Data Titlu Emitent Art. CONTINUT - articol / aliniat 

Lista contribuabile si 
obligatii restante 

LEGE 161 19/04/03 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in 
exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor publice si in mediul de 
afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei  

Parlamentul 1 1) In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabili, 
persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii 
Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si autoritatile administratiei 
publice locale, dupa caz, au obligatia de a aduce la cunostinta publica lista 
contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum sunt definite prin 
Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, cu 
modificarile ulterioare, care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, 
bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul 
Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate si la bugetele locale, 
reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, totalul obligatiilor 
bugetare datorate in anii fiscali precedenti in care s-au inregistrat obligatii 
restante, cuantumul obligatiilor restante, precum si modalitatea de colectare a 
acestora aplicata de organele competente ale autoritatilor publice sus-
mentionate.2) Lista contribuabililor si informatiile prevazute la alin. (1) se aduc la 
cunostinta publica pe pagina proprie de Internet a fiecareia dintre institutiile si 
autoritatile publice respective sau prin alte mijloace, dupa caz. 

Licitatii publice - 
vanzarea bunurilor la 
licitatie 

OG 92 29/12/03 privind Codul de procedura fiscala Guvernul 151 Vanzarea bunurilor la licitatie 
(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la 
sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla 
bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca 
acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la 
vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian 
national de larga circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de Internet sau, dupa 
caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati 
prevazute de lege. 

Comisia de acordare 
sprijin financiar de la 
bugetul de stat 

ORDIN 225 21/04/04 privind organizarea si functionarea 
Comisiei pentru derularea 
mecanismului de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul de 
stat prin Programul de crestere a 
competitivitatii produselor 
industriale, precum si a modului de 
gestionare a activitatii 

Ministerul 
Economiei si 
Comertului 

Anexa2-
Regulament 

9. Informatiile privind Programul, prezentate pe site-ul ministerului, sunt 
actualizate prin grija Secretariatului Comisiei 

Comisia de acordare 
sprijin financiar de la 
bugetul de stat - 
ROF 

ORDIN 225 21/04/04 privind organizarea si functionarea 
Comisiei pentru derularea 
mecanismului de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul de 
stat prin Programul de crestere a 
competitivitatii produselor 
industriale, precum si a modului de 
gestionare a activitatii 

Ministerul 
Economiei si 
Comertului 

Anexa2-
Regulament 

2. Principalele atributii ale Comisiei sunt urmatoarele 
b) promoveaza campanii de informare publica privind Programul, prin conferinte 
si comunicate de presa, interviuri, intalniri cu patronatele, asociatiile profesionale 
de profil si/sau camerele de comert si industrie, autoritatile locale si altele, 
precum si prezentarea acestuia pe site-ul Ministerului Economiei si Comertului - 
www.minind.ro 
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Comisia de acordare 
sprijin financiar de la 
bugetul de stat 

ORDIN 225 21/04/04 privind organizarea si functionarea 
Comisiei pentru derularea 
mecanismului de acordare a 
sprijinului financiar de la bugetul de 
stat prin Programul de crestere a 
competitivitatii produselor 
industriale, precum si a modului de 
gestionare a activitatii 

Ministerul 
Economiei si 
Comertului 

Anexa3-
Gestionare 

8. In cazul in care proiectul este acceptat pentru finantare, Secretariatul Comisiei 
transmite pe cale electronica modelul de contract sau de act aditional, dupa caz, 
modelul de raport tehnico-financiar si graficul de lucrari pentru etapa urmatoare, 
precum si orice alte informatii referitoare la Program. 

ANRE - Anexa ORDIN 26 28/10/04 pentru aprobarea Metodologiei de 
stabilire a preturilor si a cantitatilor 
de energie electrica vandute de 
producatori prin contracte 
reglementate si a preturilor pentru 
energia termica livrata din centrale 
cu grupuri de cogenerare  

Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

1 *) Continutul anexelor este disponibil in format electronic pe pagina web a 
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (www.anre.ro) la 
sectiunea "Reglementari comerciale". 

Date cu caracter 
personal 

LEGE 506 17/11/04 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor 
electronice 

Guvernul 
României 

12 (1)Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor 
sisteme automate de apelare care nu necesită intervenţia unui operator uman, 
prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă care foloseşte 
serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia cazului în 
care abonatul vizat şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a 
primi asemenea comunicări. 

Date cu caracter 
personal 

LEGE 506 17/11/04 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor 
electronice 

Guvernul 
României 

12 (2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dacă o persoană fizică sau 
juridică obţine în mod direct adresa de poştă electronică a unui client, cu ocazia 
vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 677/2001, persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa 
respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse 
sau servicii similare pe care acea persoană le comercializează, cu condiţia de a 
oferi în mod clar şi expres clienţilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc 
simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, atât la obţinerea adresei de poştă 
electronică, cât şi cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus 
iniţial.  

Date cu caracter 
personal 

LEGE 506 17/11/04 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor 
electronice 

Guvernul 
României 

12 (3)În toate cazurile este interzisă efectuarea prin poştă electronică de comunicări 
comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele şi pe seama căreia 
sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă la care 
destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării 
unor asemenea comunicări. 

Date cu caracter 
personal 

LEGE 506 17/11/04 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor 
electronice 

Guvernul 
României 

12 (4)Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi abonaţilor 
persoane juridice. 

MMGA - Raport 
anual ambalaje si 
deseuri 

ORDIN 880 20/12/04 privind procedura de raportare a 
datelor referitoare la ambalaje si 
deseuri de ambalaje 

Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

14 2) Sinteza datelor privind cantitatile anuale de ambalaje si deseuri de ambalaje 
la nivel national se prezinta pe pagina de Internet a autoritatii centrale pentru 
protectia mediului, in vederea asigurarii accesului publicului la aceste informatii. 
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ANRE - Anexa ORDIN 40 22/12/04 privind aprobarea Contractului-cadru 
pentru prestarea serviciului de 
transport, a serviciilor de sistem si 
de administrare a pietei angro de 
energie electrica dintre Compania 
Nationala de Transport al Energiei 
Electrice "Transelectrica" - S.A. si 
client 

Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

1 *) Anexa se publica pe pagina web a Autoritatii Nationale de Reglementare in 
Domeniul Energiei, www.anre.ro 

CNVM - 
Regulament-sif 

REG 12 23/12/04 privind serviciile de investitii 
financiare 

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

86 4) In masura in care S.S.I.F. dezvolta o pagina de internet, aceasta va cuprinde 
cel putin urmatoarele informatii: 
a) adresa sediului social/central si a sediilor secundare, inclusiv datele de 
contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea; 
b) capitalul social; 
c) numele administratorilor, conducatorilor, actionarilor semnificativi, 
reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, agentilor 
pentru servicii de investitii financiare si a agentilor delegati; 
d) serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. este autorizata de catre 
C.N.V.M. sa le presteze; 
e) cel putin ultimul bilant contabil anual, precum si contul de profit si pierdere, 
certificate de auditori financiari; 
f) datele de contact ale reprezentantilor compartimentului de control intern; 
g) informatii privind fondul de compensare a investitorilor. 
(5) S.S.I.F. trebuie sa se asigure de corectitudinea si caracterul complet al 
tuturor informatiilor care sunt afisate pe pagina de internet. 
(6) Publicitatea S.S.I.F. trebuie sa fie avizata de catre reprezentantul 
compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piata pot obliga 
S.S.I.F. sa modifice informatiile cuprinse pe pagina de internet ori pot interzice 
S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, daca acesta contravine legii, 
reglementarilor C.N.V.M. sau ale pietei reglementate. 
(7) S.S.I.F. trebuie sa pastreze la sediul social/central copii ale tuturor 
materialelor publicitare si ale continutului paginii de internet pentru o perioada de 
doi ani de la aparitie sau afisare si sa le puna la dispozitia C.N.V.M. ori 
operatorului de piata, la cererea acestora. 

CNVM - 
Regulament-sif 

REG 12 23/12/04 privind serviciile de investitii 
financiare 

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

128 In situatia in care presteaza servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. 
va trebui: 
a) sa asigure verificarea identitatii investitorului atunci cand acesta acceseaza 
sistemul; 
b) sa protejeze site-ul impotriva oricarui acces neautorizat; 
c) sa publice pe pagina sa de internet informatii reale si actualizate permanent si 
sa respecte regulile privind publicitatea. 
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Informatii -Exporturi-
importuri militare 

ORDIN 59 11/02/05 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu 
produse militare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 595/2004 

Ministerul 
Afacerilor 
Externe Agentia 
Nationala de 
Control al 
Exporturilor 

7 c) să se informeze cu privire la noutăţile apărute în domeniul sistemului de 
control al exporturilor de produse militare, prin accesarea site-urilor Agenţiei 
(www.ancex.ro, www.export-control.ro şi altele) sau consultarea documentelor 
elaborate de aceasta; 

Lista produse 
protectia plantelor 
omologate-retrase 

ORDIN 116/153/358 17/02/05 pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Naţionale de Omologare a 
Produselor de Protecţie a Plantelor 

Ministerul 
Agriculturii, 
Padurilor si 
Dezvoltarii 
Rurale / 
Ministerul 
Sanatatii / 
Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

5 6. publicarea, după fiecare şedinţă de omologare, a listei cu deciziile de 
omologare sau retragere a produselor de protecţie a plantelor, pe site-ul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

Lista producatori 
auto  

ORDIN 130 28/02/05 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind modalităţile de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2004 privind instituirea 
Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului naţional auto, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2005 

Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

3 (3) Lista producătorilor validaţi, numărul de autoturisme şi suma alocată pentru 
fiecare producător validat se publică în mass-media şi pe site-ul Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, în termen de 3 zile de la data închiderii 
perioadei de validare. 
 art 7.   (2) Lista agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de 
colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz se publică pe site-ul 
Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro, o dată cu publicarea listei 
producătorilor validaţi. 

Lista agenti autorizati 
colectare auto 

ORDIN 130 28/02/05 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind modalităţile de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2004 privind instituirea 
Programului de stimulare a înnoirii 
Parcului naţional auto, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2005 

Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

7 (2) Lista agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi 
tratare a vehiculelor scoase din uz se publică pe site-ul Administraţiei Fondului 
pentru Mediu, www.afm.ro, o dată cu publicarea listei producătorilor validaţi. 
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ARACIP - ROF - - 
sedinte 

HOT 1257 03/03/05 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS) 

Guvernul 
Romaniei 

10 (3) Şedinţele se derulează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al 
membrilor şi sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de 
vicepreşedinte. Procesul-verbal al şedinţei este publicat pe site-ul ARACIS. 
 4 f) aprobă rapoartele de acreditare şi de evaluare externă a calităţii, întocmite 
de comisiile de experţi după validarea lor de către Biroul executiv, şi dispune 
publicarea lor pe site-ul ARACIS; 
    m) aprobă Raportul anual de activitate al ARACIS, elaborat de preşedintele 
Consiliului ARACIS. Raportul anual este prezentat Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, Consiliului Naţional al Rectorilor şi este făcut public pe site-ul 
ARACIS; 
    (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul ARACIS emite, cu majoritate 
simplă de voturi din numărul total al membrilor, hotărâri care sunt comunicate 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Consiliului Naţional al Rectorilor şi sunt 
făcute publice pe site-ul ARACIS. 

MEC - documente 
scolare 

ORDIN 3502 03/03/05 pentru aprobarea Regulamentului 
privind actele de studii şi 
documentele şcolare în 
învăţământul preuniversitar 

Ministerul 
Educatiei si 
Cercetarii 

9  (1) Documentele şcolare se întocmesc numai pe formulare ale căror machetă şi 
conţinut sunt stabilite anual şi prezentate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării în timp util, pentru a fi cunoscute şi preluate de toate unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 

Concurs 
magistratura - 
Regulament concurs 
admitere grefieri 

HOT 91 16/03/05  REGULAMENT   privind concursul 
de admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri 

Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
Plenul 

6 (1) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, durata cursurilor, numărul de 
locuri şi modalitatea repartizării pe posturi, precum şi cuantumul taxei de 
înscriere la concurs vor fi afişate la sediile Consiliului Superior al Magistraturii, 
Şcolii Naţionale de Grefieri şi ale tribunalelor, cu cel puţin 60 de zile înainte de 
data începerii concursului. 
(2) Aceste date vor putea fi accesate şi pe site-urile Şcolii Naţionale de Grefieri 
şi Consiliului Superior al Magistraturii. Anunţul privind desfăşurarea concursului 
se va publica şi într-un cotidian central. 

CMR - Registrul 
medicilor 

DECIZIE 3 25/03/05 privind adoptarea Statutului şi a 
Codului de deontologie medicală ale 
Colegiului Medicilor din România 

Colegiul 
Medicilor din 
Romania 

13 (2) Membrii Colegiului Medicilor din România sunt înscrişi în Registrul medicilor 
din România, registru ce se publică pe site-ul oficial al colegiului. 

CNDS - ROF ORDIN 208 26/03/05 privind aprobarea Regulamentului 
de procedură al Comisiei Naţionale 
de Disciplină Sportivă 

 Agentia 
Nationala 
Pentru Sport 

3 (1) Membrii Comisiei sunt numiţi în termen de 15 zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament. 
(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 
551/2004, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi 
federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a numi cel puţin o treime din 
numărul membrilor Comisiei persoane cu studii juridice. 
(3) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ligile 
profesioniste şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport vor comunica 
Agenţiei Naţionale pentru Sport, în termen de 3 zile de la numirea membrilor 
Comisiei, lista acestora, inclusiv membrii Consiliului director, după caz, cu 
respectarea prevederilor alin. (1). 
(4) Lista membrilor Comisiei va cuprinde pentru fiecare persoană profesiunea, 
locul de muncă, precum şi datele referitoare la îndeplinirea cerinţelor prevăzute 
la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 551/2004. 
(5) Lista cuprinzând membrii Comisiei va fi făcută publică pe site-ul Agenţiei 
Naţionale pentru Sport. 
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Consiliul Concurentei 
- Scrisori de 
indrumare 

ORDIN 68 15/04/05 privind punerea în aplicare a 
instrucţiunilor privind orientările 
informale referitoare la noile 
probleme ridicate de aplicarea, în 
cazuri individuale, a art. 5 şi 6 din 
Legea concurenţei nr. 21/1996 
(scrisori de îndrumare) 

Consiliul 
Concurentei 

18 Scrisorile de îndrumare vor fi puse pe site-ul Consiliului Concurenţei, ţinându-se 
cont de respectarea regulilor de confidenţialitate. Înainte de publicare Consiliul 
Concurenţei va conveni cu solicitantul asupra versiunii publice. 

CNVM - Regulament 
venituri comisia 
nationala valori 
mobiliarel 

INS 6 26/04/05 privind raportările trimestriale ale 
societăţilor ale căror acţiuni sunt 
tranzacţionate la Bursa de Valori 
Bucureşti sau la Bursa Electronică 
RASDAQ 

Comisia 
Nationala  a 
Valorilor 
Mobiliare 

9     Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare 
în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi 
pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

CNDS - ROF ORDIN 207 27/05/05 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Disciplină 
Sportivă 

Agentia 
Nationala pentru 
Sport 

12 Secretariatul Comisiei va asigura publicarea pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru 
Sport a prezentului regulament, a Regulamentului de procedură şi a listei cu 
membrii Comisiei. 

CSSPP - Raport 
semestrial fonduri de 
pensii private 

OUG 50 09/06/05 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private 

Guvernul 
Romaniei 

26 (1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an calendaristic, 
într-o broşură, un raport privind evoluţia şi funcţionarea fondurilor de pensii 
private, performanţa administratorilor şi a entităţilor implicate în acest domeniu, 
în anul precedent. 
(2) Raportul cuprinde o analiză comparativă a activităţii tuturor administratorilor 
şi furnizorilor de pensii private, măsuri adoptate de către Comisie pentru 
protejarea intereselor participanţilor şi beneficiarilor şi asigurarea bunei 
funcţionări a sistemului de pensii private, precum şi alte informaţii de interes 
general. 
(3) Raportul este redactat într-o formă vizuală şi într-un limbaj accesibil, toate 
datele fiind prezentate şi sub formă de grafice. 
(4) Comisia anunţă în presă publicarea raportului. 
(5) Raportul este pus la dispoziţie publicului interesat şi este publicat pe web site 
de către Comisie. 

Lista evaluatori 
autorizati 

LEGE 247 09/06/05 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente*) 

Parlamentul 13 (6) Comisia Centrală are la dispoziţia sa o listă de evaluatori autorizaţi. Condiţiile 
de înscriere în listă se stabilesc de către Comisia Centrală prin decizie şi vor fi 
afişate pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. 

MMGA - Ghiduri ORDIN 249 09/06/05 pentru înfiinţarea Centrului naţional 
de coordonare, informare, 
reactualizare a ghidurilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile şi 
de comunicare cu Biroul European 
pentru Prevenirea şi Controlul 
Integrat al Poluării şi cu Forumul 
European de Informare 

Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

9 (1) Compartimentul de informatizare asigură activitatea de publicare pe site-ul 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului a rezultatelor activităţii 
Centrului IPPC, a proiectelor de ghiduri de referinţă pentru cele mai bune tehnici 
disponibile, precum şi a ghidurilor finale. 

Concurs 
magistratura - 
Informatii concurs 

HOT 326 15/06/05 pentru aprobarea Regulamentului 
Institutului Naţional al Magistraturii 

Consiliul 
Superior al 
Magistraturii 
Plenul 

84 (1) Data şi locul susţinerii concursului sau examenului, numărul posturilor 
vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul 
taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi la sediul Consiliului, prin 
intermediul mass-media şi prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului cu 
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cel puţin 30 de zile înainte de data concursului. 

Concurs 
magistratura - 
Tematica si 
bibliografie 

HOT 326 15/06/05 pentru aprobarea Regulamentului 
Institutului Naţional al Magistraturii 

  84 (2) Tematica şi bibliografia se află în permanenţă pe site-ul Consiliului începând 
cu data anunţării concursului şi pe toată durata desfăşurării acestuia. 

CNVM - Regulament 
venituri comisia 
nationala valori 
mobiliare 

REG 12 27/06/05 privind veniturile comisiei nationale 
a valorilor Mobiliare 

Comisia 
Nationala  a 
Valorilor 
Mobiliare 

3 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării Ordinului de aprobare în 
Monitorul Oficial al României, Partea I şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe 
site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 

CNDR - ROF - 
Invitatii la sedinta 

HOT 772 28/06/05 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională 

Guvernul 
Romaniei 

10    (3) Invitaţiile la şedinţele CNDR cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul 
desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului care conţine informaţii 
privind şedinţa respectivă.    (4) Ordinea de zi a şedinţei CNDR şi materialele 
care urmează să fie supuse dezbaterii se publică pe site-ul MIE, cu acordul 
preşedintelui CNDR. 

ARACIP - ROF - 
hotarari si rezultate 
evaluare externa 

HOT 1257 29/06/05 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS) 

Guvernul 
Romaniei 

15 Secretarul general al ARACIS este membru al Consiliului şi al Biroului executiv 
ale ARACIS şi are următoarele atribuţii principale: 
    i) asigură publicarea pe site-ul ARACIS a hotărârilor Consiliului ARACIS şi a 
rezultatelor misiunilor de evaluare externă, după aprobarea lor de către Consiliul 
ARACIS; 

Tarife RCA ORDIN 3116 29/06/05 pentru punerea în aplicare a 
Normelor privind aplicarea legii în 
domeniul asigurărilor obligatorii de 
răspundere civilă pentru pagube 
produse prin accidente de 
autovehicule şi autorizarea 
asigurătorilor pentru practicarea 
asigurării obligatorii de răspundere 
civilă pentru pagube produse prin 
accidente de autovehicule 

Comisia de 
Supraveghere a 
Asigurarilor 

2 (4) Tarifele de primă, inclusiv reducerile sau majorările stabilite potrivit alin. (3), 
se vor publica pe site-ul asigurătorului RCA şi în două publicaţii de largă 
circulaţie. 
(5) Este interzis să se încaseze prime de asigurare la tarife diferite de cele 
publicate, cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (3) şi la art. 3 alin. (11) şi (12). 

IMM-uri - Actiuni 
desfasurate sau 
proiecte de 
comunicare 

HOT 523 12/07/05 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului de comunicare internă şi 
externă privind integrarea României 
în Uniunea Europeană 

Guvernul 
Romaniei 

ANEXA1 
CAP 6  pct7 

Acţiuni desfăşurate sau proiecte de comunicare: Elaborarea Raportului de 
implementare al Cartei Europene pentru Întreprinderile Mici - iulie a.c.   

Concurs proiecte 
cinematografice 

OG 39 14/07/05 privind cinematografia Guvernul 
Romaniei 

37 (1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunţă prin 
mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puţin 3 ziare cu acoperire 
naţională, prin publicare pe site şi prin afişare la sediul Centrului Naţional al 
Cinematografiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită de depunere a 
dosarelor de concurs. 
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Concurs proiecte 
cinematografice -
Rezultate 

OG 39 14/07/05 privind cinematografia Guvernul 
Romaniei 

48 (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui 
proiect câştigător, vor fi făcute publice prin afişare la sediul Centrului Naţional al 
Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire 
naţională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de 
selecţie şi a Consiliului. 

Lista cabinete 
medicate pentru 
vanzare 

OUG 110 14/07/05 privind vânzarea spaţiilor proprietate 
privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu destinaţia 
de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical 

Guvernul 
Romaniei 

3 În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre 
lista spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a 
statului şi care se află în administrarea lor, care urmează să fie vândute potrivit 
dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate vor fi afişate 
la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul instituţiei, după caz 

Site propriu - aplicatii 
web 

HOT 543 14/07/05 privind aprobarea Strategiei de 
informatizare a sistemului judiciar pe 
perioada 2005 - 2009 şi organizarea 
şi funcţionarea Comisiei de 
monitorizare şi implementare a 
Strategiei 

Guvernul 
Romaniei 

ANEXA1 
II.4 

   3. Site-uri şi aplicaţii Web    - Site-ul Web al ONRC: http://www.onrc.ro    - 
reţeaua ORC    - formulare ce sunt publicate şi pe site-ul www.e-guvernare.ro    - 
formalităţi privind înregistrarea în Registrul Comerţului    - statistici    - 
nomenclator CAEN    - publicitatea firmelor care intră sub incidenţa art. 30 din 
Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, "Dizolvării cf. Art. 
30 L 359/2004"    - publicitate a firmelor care se află în unul sau mai multe din 
cazurile de dizolvare prevăzute de art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată - 
"Semnal art. 237"    - Serviciul RECOM on-line: http://recom.onrc.ro - utilizează 
aplicaţii de import a datelor din bazele de date FOXPRO în baze de date 
ORACLE, pentru interogarea prin Internet a bazelor de date pe diferite criterii, 
pentru evidenţă clienţi, şi pentru statistici privind accesul pe diferite criterii 
(perioadă, clienţi)    - Intranet-ul ONRC - ORC: http://intranet.onrc.ro        - 
Asigură difuzarea şi acces ieftin şi rapid la informaţii/documente numai de către 
oficiile registrului comerţului.    - Site-ul web http://unic.onrc.ro, la care au acces 
numai oficiile registrului comerţului şi permite:        - verificarea disponibilităţii 
firmei la nivel naţional;        - verificarea asociaţilor unici;        - distribuirea 
aplicaţiilor informatice elaborate de ONRC pentru oficiile teritoriale. 

Teza doctorat HOT 567 14/07/05 privind organizarea şi desfăşurarea 
studiilor universitare de doctorat 

Guvernul 
Romaniei 

31 (4) I.O.S.U.D. stabileşte prin propriul regulament modalităţile de informare a 
comunităţii ştiinţifice asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea 
susţinerii publice, asigurând accesul la conţinutul lucrării în biblioteca instituţiei şi 
folosind, după caz, anunţul scris, afişarea electronică pe site-ul instituţiei, 
difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat. 

Site propriu Guvern - 
Informare si 
consultare mediu de 
afaceri in Romania 

HOT 669 14/07/05 privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru dezvoltarea şi consolidarea 
mediului de afaceri în România pe 
perioada 2005 - 2006 

Guvernul 
Romaniei 

ANEXA 3. Crearea unei pagini internet pe site-ul Guvernului, dedicată informării şi 
consultării mediului de afaceri şi actualizarea ei permanentă;   

IMM-uri - Informatii 
aderare UE 

HOT 523 15/07/05 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului de comunicare internă şi 
externă privind integrarea României 
în Uniunea Europeană 

Guvernul 
Romaniei 

ANEXA1 
CAP 6 pct 4 

Acţiuni desfăşurate sau proiecte de comunicare: Actualizarea site-ului . Scop: 
Informarea IMM asupra chestiunilor ce privesc procesul de aderare la UE 
Grupuri ţintă:  Întreprinzători, administratori, salariaţi ai IMM, alte persoane 
interesate 
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MS - Ghid unctionare 
laboratoare de 
monitorizare a 
calitatii apei potabile 

ORDIN 764 28/07/05 pentru aprobarea procedurii de 
înregistrare la Ministerul Sănătăţii a 
laboratoarelor care efectuează 
monitorizarea calităţii apei potabile 
în cadrul controlului oficial al apei 
potabile 

Ministerul 
Sanatatii 

8 (4) Instituţiile prevăzute la alin. (1) în coordonarea Institutului de Sănătate 
Publică Bucureşti elaborează un ghid privind criteriile de funcţionare a 
laboratoarelor de monitorizare a calităţii apei potabile, în vederea înregistrării la 
Ministerul Sănătăţii, care se va publica pe site-ul propriu al fiecărei instituţii, în 
termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin. 

Consiliul Concurentei 
- Decizii emise 

LEGE 21 16/08/05 Legea concurenţei Parlamentul 57 (1) Deciziile emise conform art. 45, 46, 54 şi 55 vor fi comunicate părţilor în 
cauză de către Consiliul Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, 
ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei. 

Strategie si plan 
actiune impotriva 
coruptiei in domeniul 
vamal 

HOT 231 24/08/05 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 
2005 - 2007 şi a Planului de acţiune 
pentru implementarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 
2005 - 2007 

Guvernul 
Romaniei 

ANEXA 2 1.15 Elaborarea unei strategii actualizate şi a unui  plan de acţiune detaliat 
privind lupta împotriva corupţiei în domeniul vamal, pe perioada 2005 - 2007.   

Sistem judiciar - 
Hotarari  

HOT 232 24/08/05 privind aprobarea Strategiei de 
reformă a sistemului judiciar pe 
perioada 2005 - 2007 şi a Planului 
de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sistemului 
judiciar pe perioada 2005 - 2009 

  anexa 2  3.1.3. Selectarea hotărârilor relevante ale ICCJ în diferite domenii ale dreptului 
şi publicarea pe site-ul ICCJ  

Sistem judiciar - 
Informatii interes 
public 

HOT 232 24/08/05 privind aprobarea Strategiei de 
reformă a sistemului judiciar pe 
perioada 2005 - 2007 şi a Planului 
de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sistemului 
judiciar pe perioada 2005 - 2007 

Guvernul 
Romaniei 

anexa 2 1.3. Furnizarea informaţiilor de interes public şi actualizarea acestora pe site-
urile MJ, ICCJ, curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de 
apel, PNA, PICCJ, CSM, INM, SNG   
 
 
  

Sistem judiciar - 
Raport activitate 

HOT 232 24/08/05 privind aprobarea Strategiei de 
reformă a sistemului judiciar pe 
perioada 2005 - 2007 şi a Planului 
de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sistemului 
judiciar pe perioada 2005 - 2008 

  anexa 2 2.1 prezentarea de către CSM a unui raport  privind activitatea proprie -  
publicarea pe web-site 

Sistem judiciar - 
Dosare faliment, 
informatii si 
formulare 

  232 24/08/05 privind aprobarea Strategiei de 
reformă a sistemului judiciar pe 
perioada 2005 - 2007 şi a Planului 
de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sistemului 
judiciar pe perioada 2005 - 2008 

  anexa 2 1.2. Crearea unei aplicaţii pentru secţiile/completele specializate în acest 
domeniu care să permită evidenţa informatizată a dosarelor de faliment şi a unui 
web-site, care să ofere accesul la informaţii de interes public şi  formulare 
standardizate 

CNDR - ROF -  
Materiale sedinta 

HOT 772 18/10/05 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională 

Guvernul 
Romaniei 

7  Preşedintele CNDR îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
 c) aprobă, după caz, materialele aferente fiecărei şedinţe în vederea publicării 
acestora pe site-ul MIE; 
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CNDR - ROF - 
Sedinte 

HOT 772 18/10/05 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Naţional pentru 
Dezvoltare Regională 

Guvernul 
Romaniei 

8 Secretariatul CNDR are următoarele activităţi principale: 
c) publică pe site-ul MIE ordinea de zi a şedinţelor, procesele-verbale ale 
acestora, precum şi documentele pentru care preşedintele CNDR stabileşte 
publicarea; 
d) actualizează permanent pagina de site a MIE, dedicată CNDR 

INFO profesional - 
servicii informare, 
consiliere si orientare 
profesionala 

HOT 875 18/10/05 privind aprobarea strategiei pe 
termen scurt si mediu pentru 
formare profesionala continua 2005-
-2010 

Guvernul 
Romaniei 

4 (5)Diversificarea metodelor de furnizare a serviciilor de informare, consiliere şi 
orientare profesională prin utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii 
(prin e-mail, web site-uri, telefon sau echipe mobile); 

Senat - Proiecte acte 
normative 

HOT 28 24/10/05 privind Regulamentul Senatului Senatul 36 f) dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a 
rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la 
lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;h) întocmeşte proiectul ordinii de 
zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate, cu consultarea liderilor 
grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a 
reprezentantului Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul, şi dispune publicarea 
acestora pe site-ul Senatului;  

Senat - Acte 
normative 

HOT 28 24/10/05 privind Regulamentul Senatului Senatul 38 (1) Biroul permanent lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă 
hotărârile cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile importante 
se publică pe site-ul Senatului. 

Senat - Program 
activitate 

HOT 28 24/10/05 privind Regulamentul Senatului Senatul 84 (1) Proiectul programului de activitate pentru săptămâna următoare este supus 
spre aprobare Senatului şi se adoptă, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, în 
ultima zi de activitate în plen a săptămânii; acesta se distribuie senatorilor, se 
afişează la sediu şi se publică pe site-ul Senatului. 

Senat - Proiecte acte 
normative 

HOT 28 24/10/05 privind Regulamentul Senatului Senatul 91 Toate proiectele şi propunerile legislative se înregistrează la Senat în ordinea 
primirii lor, se distribuie senatorilor şi se publică pe site-ul Senatului. 

Senat - Vot senat HOT 28 24/10/05 privind Regulamentul Senatului Senatul 131 (5) Dacă votul electronic este deschis, la solicitarea oricărui grup parlamentar se 
eliberează câte o listă cuprinzând rezultatele votului. În acest caz lista se publică 
pe site-ul Senatului. 

Camera Deputatilor - 
Proiecte acte 
normative  

HOT 34 25/10/05 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

Adunarea 
(Camera) 
Deputatilor 

29 f) primeşte sub formă electronică şi asigură difuzarea pe site-ul Camerei 
Deputaţilor a proiectelor de legi, propunerilor legislative, proiectelor de hotărâri 
ale Camerei Deputaţilor, amendamentelor primite de la Guvern şi rapoartelor 
comisiilor parlamentare, în ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al 
Camerei Deputaţilor. Documentele menţionate pot fi transmise şi pe suport 
hârtie, la solicitarea scrisă a deputaţilor, formulată la începutul fiecărei sesiuni; 

Camera Deputatilor - 
Stenograme birou 
permanent 

HOTARARE 34 25/10/05 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

Adunarea 
(Camera) 
Deputatilor 

34 (2) Dezbaterile din Biroul permanent se consemnează în stenograme şi se 
introduc pe site-ul Camerei Deputaţilor, cu excepţia celor declarate confidenţiale. 

Camera Deputatilor - 
Vot camera 
deputatilot 

HOTARARE 34 25/10/05 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

Adunarea 
(Camera) 
Deputatilor 

146 (1) Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, acesta se 
introduce pentru fiecare parlamentar pe site-ul Camerei Deputaţilor, în cazul 
votului final sau atunci când plenul Camerei hotărăşte în mod expres.   
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Camera Deputatilor - 
Minute sedinte 

HOTARARE 34 25/10/05 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

Adunarea 
(Camera) 
Deputatilor 

196 (1) Dezbaterile din şedinţele Camerei Deputaţilor se înregistrează prin mijloace 
electronice şi se stenografiază. 
(2) Stenogramele se introduc pe site-ul Camerei Deputaţilor şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, în cel mult 10 zile, cu excepţia celor 
privitoare la şedinţele secrete." 
(2^1) Sintezele lucrărilor Biroului permanent şi ale şedinţelor comisiilor se 
publică pe site-ul Camerei Deputaţilor în cel mult 10 zile, cu excepţia şedinţelor 
secrete.  

Camera Deputatilor - 
Petitii 

HOTARARE 34 25/10/05 privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

Adunarea 
(Camera) 
Deputatilor 

216 (1) Răspunsurile la întrebările scrise se transmit deputatului în cel mult 15 zile. 
Atât întrebările scrise, cât şi răspunsurile aferente se publică pe site-ul 
Camerei.Petiţiile se înscriu într-un registru, în ordinea primirii, consemnându-se 
numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul petiţionarului şi obiectul 
cererii. Forma electronică a registrului va fi prezentată pe site-ul Camerei 
Deputaţilor."Sancţiunile aplicate de Camera Deputaţilor se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea a II-a, şi pe site-ul Camerei Deputaţilor." 

Anunt protectia 
mediului 

ORDIN 1037 25/10/05 privind modificarea Ordinului 
ministrului apelor şi protecţiei 
mediului nr. 860/2002 pentru 
aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
emitere a acordului de mediu 

Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

35 a) să afişeze la consiliul local, cu acceptul acestuia, precum şi la sediul său, în 
locuri de afişare publică şi/sau pe propria pagină de Internet, anunţurile întocmite 
de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; 

CNVM - Regulament 
tranzactionare 
actiuni rompetrol 

ORDIN 62 27/10/05 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 14/2005 privind înregistrarea şi 
admiterea la tranzacţionare a 
obligaţiunilor emise în temeiul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2003 privind măsuri pentru 
reglementarea unor obligaţii 
bugetare ale Societăţii Comerciale 
"Rompetrol Rafinare" - S.A. 
Constanţa, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 89/2005 

Comisia 
Nationala a 
Valorilor 
Mobiliare 

2 Regulamentul menţionat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acestuia şi 
a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în 
Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia 
(www.cnvmr.ro). 

MMGA - Informatii 
publice 

ORDIN 1044 27/10/05 pentru aprobarea Procedurii privind 
consultarea utilizatorilor de apă, 
riveranilor şi publicului la luarea 
deciziilor în domeniul gospodăririi 
apelor 

Ministerul 
Mediului si 
Gospodaririi 
Apelor 

4 b) la nivel naţional: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administraţia 
Naţională "Apele Române" vor organiza consultarea şi participarea activă a 
acestora la luarea deciziilor privind problemele specifice ale districtului 
internaţional de pe teritoriul României, prin punerea la dispoziţie a informaţiilor 
pe pagina de Internet proprie şi/sau prin organizarea unor seminarii, conferinţe la 
nivel naţional, cu participarea publicului; 
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MFP - Situatii 
financiare anuale 

ORDIN 917 02/11/05 privind publicarea situaţiilor 
financiare anuale 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

1 (1) Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, persoanele juridice care 
organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice situaţiile financiare 
anuale. 
(2) Prin publicare se înţelege depunerea documentelor prevăzute de lege la 
oficiul registrului comerţului şi afişarea unor indicatori care au caracter public, în 
modalitatea prevăzută de această instituţie, respectiv publicarea pe site-ul 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a indicatorilor respectivi, sau 
eliberarea la cerere de copii certificate de pe situaţiile financiare anuale 
complete, raportul administratorilor şi raportul de audit/comisiei de cenzori. 

MFP - Invitatie 
participare procedura 
selectie (achizitii 
publice) 

ORDIN 1639 02/11/05 privind aprobarea Normelor 
procedurale interne pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor de încheiere a 
contractului-cadru de achiziţie 
publică de servicii juridice pentru 
reprezentarea României sau a altor 
instituţii publice în faţa Curţii de 
Arbitraj Internaţionale a Centrului 
Internaţional pentru Reglementarea 
Diferendelor Relative la Investiţii şi 
pentru selectarea arbitrilor 
desemnaţi de partea română în 
procedurile arbitrale 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

10 (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentul specializat, va transmite 
spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a "Achiziţii publice", 
şi la cel puţin un cotidian de mare tiraj, naţional sau, după caz, internaţional, o 
invitaţie de participare la procedura de selecţie pentru contractul-cadru de 
reprezentare pe anul în curs.(2) Invitaţia de participare va fi publicată şi pe site-ul 
Ministerului Finanţelor Publice.(3) Invitaţia de participare va conţine informaţiile 
privind adresa Ministerului Finanţelor Publice de unde se pot solicita clarificări. 

ARACIP - ROF -
Adoptare hotarari 

HOTARARE 1258 20/11/05 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar (ARACIP) 

Guvernul 
Romaniei 

11 (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul ARACIP adoptă hotărâri prin votul 
majorităţii membrilor săi. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul 
ARACIP. 

AVS - Oferta de 
privatizare 

ORDIN 4380 20/11/05 pentru aprobarea Regulamentului 
privind restituirea şi atribuirea de 
acţiuni în cadrul metodei de 
privatizare prin restituire 

Autoritatea 
pentru 
Valorificarea 
Activelor 
Statului 

9     (6) Oferta de privatizare prin restituire şi datele de identificare a ofertantului se 
vor publica pe cheltuiala acestuia în cel puţin un ziar naţional, precum şi pe site-
ul A.V.A.S. (www.avas.gov.ro. sau www.activelestatului.ro.), în termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. 

ANRE - Anexa ORDIN 34 05/12/05 privind functionarea pietei angro de 
energie electrica in conditiile 
reorganizarii Societatii Comerciale 
de Distributie si Furnizare a Energiei 
Electrice "Electrica" - S.A.  

Ministerul 
Industriei si 
Resurselor - 
Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
Domeniul 
Energiei 

Notă la 
art.4 

*) Anexele nr. 1-4 se publica pe pagina web a Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Energiei: www.anre.ro 
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CDR - Ordinea de zi REG   0.0.2005 de organizare şi funcţionare a 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti - Ilfov*) 

Consiliul pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
Bucuresti - Ilfov 

8    (1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului Regional se 
fac în scris de către secretariatul Consiliului, cu cel puţin 10 zile lucrătoare 
înainte de data desfăşurării şedinţei. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, 
locul desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi 
obţinute informaţii privind şedinţa respectivă.    (2) Ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Regional şi, după caz, materialele care urmează a fi supuse 
dezbaterii se publică pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională cu cel puţin 
5 zile înainte de data şedinţei.    (3) Decizia cu privire la materialele care vor fi 
publicate pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională aparţine preşedintelui 
Consiliului Regional, ea putând fi delegată directorului general al Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională.    b) publicarea pe site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a ordinii de zi a şedinţelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum 
şi a materialelor pentru care Consiliul Regional hotărăşte publicarea; 

CDR - Ordinea de zi REG   0.0.2005 de organizare şi funcţionare a 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

Consiliul pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
Centru 

8 (1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului se fac în scris 
de către secretariatul Consiliului, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data 
desfăşurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, locul 
desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi obţinute 
informaţii privind reuniunea respectivă. 
(2) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi, după caz, materialele care urmează a 
fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regională, cu 
cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. 

CDR - Ordinea de zi REG   0.0.2005 de organizare şi funcţionare a 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională VEST 

Consiliul pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
Centru 

8 (1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului se fac în scris 
de către secretariatul Consiliului, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data 
desfăşurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, locul 
desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi obţinute 
informaţii privind reuniunea respectivă. 
(2) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi, după caz, materialele care urmează a 
fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regională, cu 
cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. 

CDR - Ordinea de zi REG   0.0.2005 de organizare şi funcţionare a 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională SUD-EST 

Consiliul pentru 
Dezvoltare 
Regionala 
Centru 

8 (1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului se fac în scris 
de către secretariatul Consiliului, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data 
desfăşurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, locul 
desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa site-ului de pe care pot fi obţinute 
informaţii privind reuniunea respectivă. 
(2) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi, după caz, materialele care urmează a 
fi supuse dezbaterii se publică pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regională, cu 
cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. 

 


